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91. ÜNNEPI KÖNYVHÉT

Kedves Olvasó!
A 2020. év nem a nagy könyves rendezvények éve. Sem itthon, se máshol. Sokan talán
most találtak rá az olvasás élményére, mert a fizikai bezártság szorongató érzését a könyvekbe rejtett történetek, sorsok, érzések enyhíthették. Felborult az életünk, megrendült a
biztonságunk minden értelemben.
A könyves műhelyek lendülete is megtorpanni látszott. Kevesebb lett az újonnan
megjelenő címek száma, zárva voltak a könyvesboltok, elnéptelenedtek az utcák. Aki
tehette, otthonába rendelte a mindennapi betevő mellé a könyvet. Megszaporodtak az
online könyvbemutatók, beszélgetések, a világhálót elárasztották a gyerekeknek, felnőtteknek szánt ajánlatok. Mert a gyerekeket érte a legnagyobb sokk. Átalakult az
életük. Nem a távtanítás botladozó, egyenetlen színvonalú megvalósítása, hanem a társaktól, barátoktól való elzártság
okozta a legnagyobb törést. A személyes közösségi élmények megélése a szocializáció nélkülözhetetlen feltétele.
Nekünk, könyveseknek, íróknak, költőknek, tudósoknak, kiadóknak, kereskedőknek nagy a felelősségünk és a szerepünk is abban, hogy némi kárpótlást, mentális védelmet nyújthassunk rendkívüli időkben.
Ezért most 2020 szeptemberében összegyűjtöttük a hagyományos ünnepi könyvhetek alapkellékeit, az idén publikált
és kiadók által ajánlott kortárs magyar szerzők és a klasszikus szerzők új kiadású műveit. Elkészítettük az ünnepi könyvheti listát, megjelentettük a kiadványok katalógusát, eredményt hirdetünk a SZÉP MAGYAR KÖNYV 2019 versenyében.
A Vörösmarty tér könyvheti színpada helyett a kiadók könyvbemutatói és író-olvasó találkozóinak színe-java átköltözik
a virtuális térbe.
Ez a rendezvény természetesen nem pótolhatja és nem is akarja pótolni a könyvhét hangulatát.
Csak azt jelenti, hogy az olvasás nyújtotta öröm a legsivárabb, legelmagányosodottabb időkben is a szabadság érzését
adhatja. Ehhez szeretnénk hozzájárulni, és hogy egyre többen elmondhassák: olvasó vagyok.
Találkozzunk 2021-ben a Vörösmarty téren!
Gál Katalin
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke

AB ART Kiadó

Ab Ovo Kiadói Kft.

Ad Librum

Surányi András

Saly Noémi

Versényi Anna

Kaddis a megszületett
gyermekekért
■ 188 oldal ■ 3100 Ft

Hatszáz tojás,
egy se görbe
Molnár Julia szakátskönyve
1854

Karcolások

A pszichológus segítő könyve
a vagdosásról, szülőknek
■ 200 oldal ■ 3290 Ft

■ 208 oldal ■ 4780 Ft

Életünk során nem tudjuk elvágni a
lélek köldökzsinórját. Hajszálereinkben lüktet a múlt. Sorsokat cipelünk generációkon át. Az írás lehetőség arra, hogy imádkozzunk azokért, akik már nincsenek, és akik
már nem is születhetnek meg.
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Saly Noémi szórakoztató bemutatásában egy jómódú háziasszony fazekaiba és tepsijeibe szimatolhatunk be az 1830–1850-es években.
A könyv ihletforrásnak kiváló, művelődéstörténeti kalandként érdekes és mulatságos.

Valószínűleg sok szülő hallott, sőt
akár már találkozott is a vagdosás jelenségével, melynek során a kamaszok sérüléseket – leggyakrabban
vágásokat, karcolásokat – ejtenek

magukon. Ennek okára sokszor nem
tudnak vagy nem akarnak magyarázatot adni.
E könyv – olvasmányos történeteken keresztül – elsősorban az érintett
szülőknek nyújt segítséget az említett jelenségek megértésében, kezelésében, akiken jellemzően aggodalom és kétségbeesés lesz úrrá, amikor szembesülnek a problémával.

Antall József
Tudásközpont
George F. Kennan

John Lewis Gaddis

A hidegháború
■ 400 oldal ■ 4500 Ft

Emlékiratok I-II.

A. Wess Mitchell

Farkas Attila Márton

■ 448 oldal ■ 4990 Ft

21. századi buddhista tanulmányok a tudat, az idő és a
valóság természetéről

A Habsburg Birodalom
nagystratégiája

■ 256 oldal ■ 3500 Ft

■ 820 oldal ■ 6500 Ft

A szerző a 20. századi diplomáciatörténet egyik legmeghatározóbb
alakjaként nem pusztán briliáns
stratéga volt, érzékeny leírásai sokszor szépirodalmi magasságokba
emelik visszaemlékezését.

Kishore Mahbubani –
Jeffery Sng

Az ASEAN-csoda
Egy béketeremtő szervezet

A Pulitzer-díjas szerző, a hidegháború történetének egyik legnagyobb hatású kutatója utat vág az
ismert és kevésbé ismert történelmi
tények között. Könyve szórakoztató
és lenyűgözően tárgyszerű.

Bartholomew Sparrow

A stratéga

Brent Scowcroft és a nemzetbiztonság hivatása
■ 704 oldal ■ 5990 Ft

■ 384 oldal ■ 4500 Ft

Az amerikai szerző az Osztrák–Magyar Monarchia belső nehézségeit,
csatáit, virágzását és bukását tárja
elénk.

A Tan Kapuja
Fórizs László

Költészet vallás,
filozófia és tudomány határán
Válogatott műfordítások
■ 498 oldal ■ 3900 Ft

Mahbubani és Sng kötete alapvetően egy szervezet kiáltványa, amely a
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) történetét, nagyhatalmakhoz fűződő viszonyát, a 21.
századi világban elfoglalt helyét és
jövőbeli kihívásait mutatja be.

Céljainkon túl

Brent Scowcroft három évtizeden át
központi szerepet játszott az amerikai külpolitikában. A szerző alapos
kutatómunka és meggyőző elemzés
segítségével Scowcroft pályájának
átfogó vizsgálatát adja.

Ezek az írások nem buddhológiai
szakcikkek, és pláne nem a spirituális
piacról ismert tanítások közhelyeinek újrafogalmazásai, hanem az egykor eleven buddhista bölcselet feltámasztására tett kísérletek. A kö
tet
egyfajta mágikus tankönyvként is
funkcionál: a nyájas olvasó felkészülhet és vizsgázhat a köznapi valósága
mögötti rejtett valóság ismeretéből.
Farkas Attila Márton, bár végzettségét tekintve egyiptológus és kulturális antropológus, buddhizmussal
korábban kezdett el foglalkozni, s a
mahájána egy régi kihalt irányzata, a
csittamátra, avagy a „csak-tudat” iskola sajátos követője. Az Agnidatta
nevet még húszévesen kapta mestereitől, s most ezzel emlékezik meg
egyik régi, naiv énjéről a sok közül.

A válogatás közel negyven év műfordítói munkásságát öleli fel. A köl
tői teremtőerő képei mellett szépen
megfér Whitehead gondolatainak
költőisége és Wheeler tudományos
víziója is. A kötetben szereplő fordítások többsége különböző hazai és
külföldi kiadványokban már napvilágot látott, de akad közöttük olyan
is, amely nyomtatott formában most
jelenik meg először.
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Kovács Gábor –
Zsolnai László

Magyar buddhisták
Beszélgetések az énről, a gazdaságról és a társadalomról
■ 318 oldal ■ 3990 Ft

A „Magyar buddhisták” kötet interjúkat tartalmaz a hazai buddhizmus
jeles képviselőivel. A beszélgetőpartnerek a következők:
Farkas Pál (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola), Pressing Lajos
(Buddhista Misszió Árya Maitreya
Mandala Egyházközösség), Mireisz
László (A Tan Kapuja Buddhista
Egyház), Csöpel Láma (Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség),
Dobosy Antal (A Tan Kapuja Zen
Közösség), Agócs Tamás (tibetológus), Derdák Tibor (Dr. Ámbédkar
Iskola), Tóth Andrea Beáta (Buddhista Vipassana Társaság), Farkas
Attila Márton (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola), Karsai Gábor (A Tan
Kapuja Buddhista Főiskola), Kékesi
Balázs (Bëlga könnyűzenei együttes),
Cser Zoltán (A Tan Kapuja Buddhista Egyház), Takács László (A Tan
Kapuja Buddhista Főiskola), Galambos Péter (tantrikus és dzogcsen
tanító), Horváth Zsófia (Buddha FM
rádió), Sarkadi Nagy Martina (Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség), és Albu Mónika (mind
fulness oktató).
A kötet szerzői, Kovács Gábor és
Zsolnai László (Budapesti
Corvinus Egyetem) régóta foglalkoznak a buddhizmus közgazdasági
kérdéseivel, ezért ők is megválaszolták az interjúalanyoknak feltett kérdéseket. Ezeket az öninterjúkat a
kötet végén találja meg az olvasó.
A könyv katalizálni szeretné a magyarországi buddhizmus fejlődését,
hogy a Buddha nemes etikája hozzájárulhasson az emberek megszabadulásához és az együttérző, segítő
társadalmi cselekvés elterjedéséhez.
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Athenaeum Kiadó Kft.
Bíró Szabolcs

Filippov Gábor – Nagy
Ádám – Tóth Csaba (szerk.)

Egy galaxissal odébb

Sausic Attila

A terror sodra

Fantáziavilágok valóságai

A diáklázadás és a terrorizmus
1968 után

■ 368 oldal ■ 4299 Ft

■ 488 oldal ■ 4499 Ft

Bíró Szabolcs, az Anjouk-sorozat
írója teljesen új oldalát mutatja be a
Lázár evangéliuma lapjain. A liliomos lobogó ezúttal olyan háborúba
megy, mint még soha azelőtt: az ellenség nem keletről vagy nyugatról,
hanem a síron túlról érkezik, és jóval többet akar a puszta hatalomnál.

Az Egy galaxissal odébb tizenegy
neves szerzője az asztrofizika, a robotika, a jövőkutatás, az irodalomtudomány, a politológia, a szociológia vagy éppen a neveléstudomány
szemszögéből vizsgálja olyan közkedvelt sci-fik és fantasyk világát,
mint a Star Wars, a Terminátor, a
Men in Black, az Alapítvány-sorozat, a Warcraft, a Marvel-multiverzum vagy éppen a Különvélemény.

A történet korunk egyik leglátványosabb és leginkább zavarba ejtő problémáját, a terrorizmust elemzi a múlt
század második felében működő német terrorista csoportok – köztük a
RAF, a Vörös Hadsereg Frakció – példáin keresztül.

Fayer Sándor

Lana Millan

Lázár evangéliuma
Apokrif történelmi rémlátomás
■ 288 oldal ■ 3999 Ft

Ördögi kör
■ 224 oldal ■ 3999 Ft

Vámos Miklós

Dunapest

■ 352 oldal ■ 4699 Ft

Raziel 2. –
Egy angyal
a szerelem küszöbén
■ 248 oldal ■ 3999 Ft

Az Ördögi kör vérbeli akcióregény,
amely a fullasztó és kiismerhetetlen
afgán terepen, Kabulban és környékén játszódik. Főhőse, Tamás magyar katona, akinek sikerült az
amerikai tengerészgyalogság kötelékébe kerülnie. A folyton bunyókba keveredő karrierkatonát újra és
újra Afganisztánba vezénylik.

Raziel és Belader párosa Nevada
kopár vidékét ezúttal a napfényes
Miamira cseréli. Kalandos útjuk során szerencsére arra is jut idejük,
hogy a rájuk vadászó pokolfajzatokon kívül saját magukkal és egymás
iránti érzéseikkel is fölvegyék a harcot.

Dunapest – Linda, az Angliában élő
francia nő (negyvenes) értette így félre
egyszer fővárosunk nevét. Magyar
származású férje halála után vaktában
fölszáll az első repülőgépre, ami Budapestre indul. Megismerkedik egy fiatal lánnyal, Tóth Julival (húszas) és két
fiatalemberrel (harmincasok). A lány
meghívja magához a Pozsonyi út 38–
40.-be, amely csillagos ház volt 1944ben. Az 1938-ban készült épület múltja és jelene köti össze a cselekmény két
szálát. Történelmi alakok, Carl Lutz, a
svájci alkonzul és Raoul Wallenberg, a
svéd követségi titkár is felbukkannak
a regény során.

BOOOK Kiadó
Soltész Erzsébet –
Gajda Zoltán

Ambrus Éva

Válogatós gyerekek
■ 224 oldal ■ 4390 Ft

A rost jó!

Bölcsészettudományi
Kutatóközpont –
Nemzeti Emlékezet
Bizottsága

Várfalvy Emőke

Macska és a kaland
■ 48 oldal ■ 2500 Ft

Csikós Gábor – Horváth
Gergely Krisztián (szerk.)

Érdekességek az élelmi rostokról,
60 rostban gazdag recepttel

Az árnyékos oldalon

■ 288 oldal ■ 6490 Ft

Vidéki Magyarország a rövid
hatvanas években
■ 432 oldal ■ 3500 Ft

Az élelmi rost jó! Hogy miért? Választ kapunk rá ebben a hiánypótló
könyvben. Bizonyított, hogy az élelmi rostokban gazdag étrend segíthet az egészségmegőrzésben és számos betegség megelőzésében, mégis kevesen tudják, hogyan valósítható meg a mindennapokban.
A téma iránt elkötelezett dietetikus szerzők, Soltész Erzsébet és Gajda Zoltán a rostban gazdag táplálkozás témáját szakmai alapossággal,
mégis olvasmányosan járják körül.
Céljuk, hogy elindítsák egy új fogalommal jelölt irányzat, a rosttudatos
táplálkozás trendjét. Ehhez minden
segítséget megadnak: gyakorlati tanácsokat az élelmirost-források kiválasztásához, útmutatót a termékjelölések értelmezéséhez, tippeket
az otthoni sütés-főzéshez.
Sokszor fellapozható hasznos kézikönyv és receptgyűjtemény ez a
tudatosan táplálkozó, saját és családja étrendjére odafigyelő Olvasó
számára. A 60 színes rostdús recept
között találhatók újszerű fogások és
hagyományos ételek is az elkészítést
segítő praktikákkal.
Az élelmi rostok élettani hatásai
mellett foglalkoznak a táplálkozás és
a mikrobiom kapcsolatával, a bélflóra egyensúlyának jelentőségével. A
hivatalos ajánlások, a témára vonatkozó szabályozás és az új kutatási
területek bemutatásával a szakemberek számára is hasznos olvasmány.

Ambrus Éva hozzátáplálásról szóló
első könyve, az Anya, kérek még!
óriási népszerűségnek örvend a kisgyerekes családok körében. A kiadványban megtalálható sok-sok hasz
nos tanács és egészséges finomság
édesanyák tömegét tette magabiztossá a gyerektáplálásban.
Ám a legtöbb apróság életében
egyszer csak elérkezik az az időszak, amikor válogatni kezd, és a
korábban kedvelt ételeket egyszerűen nem hajlandó megenni. A kifogások sora igen változatos: nem
tetszik a színe; csak a rizst eszem
meg; húst nem kérek; és sorolhatnánk még. Szülőként persze mindenféle praktikával megpróbálkozunk, de sorra kudarcot vallunk.
Ám mielőtt végleg feladnád, és
gyermeked venné át az irányítást az
étkezésben, ismerd meg a válogatós
evés valós hátterét. A szerző legújabb könyve ehhez nyújt támogatást. A nem evésnek számtalan oka
lehet, de szerencsére a megoldások
lehetősége is igen változatos.
A könyvet olvasva saját magad is
könnyen felismerheted, hogy gyermeked valóban válogatós-e, vagy
csupán odafigyel teste szükségleteire. Ha eddig nem fordítottál elegendő figyelmet a megfelelő étkezési
szokások kialakítására, most bizony
elérkezett az ideje. Könnyen követhető gyakorlati tanácsok és számtalan gyerekbarát recept lesz ebben a
segítségedre, így a nehezebb időszakok sem okoznak problémát majd.

A Betűzgető Könyvek nagy nyomtatott betűs meséi segítik az olvasás
tanulást.
A negyedik kötetben Macska a
főhős. Hogyan lesz a lusta cicusból
kalandor? Vajon miért kezd ki a
park legnagyobb kutyájával?

Somfai Anna
Az 1962 és 1971 közötti kilenc év meg
határozó jelentőségű a magyar vidék
életében. Bár a parasztsággal szembeni nyílt erőszak a kényszerkollektivizálás lezárultával megszűnt, változat
lanul tovább élt az agrárnépesség hát
rányos megkülönböztetése.

Barátságháló.
A titkok terme
■ 240 oldal ■ 2990 Ft

Cerkabella Kiadó
Várfalvy Emőke

Négy Kerék
Autóklinika.
Még húsz kerék
■ 88 oldal ■ 2990 Ft

A Barátságháló hősei újabb kalandba bonyolódnak! Lencsi és barátai
útja ezúttal messzire vezet, egészen
a titkok terméig. De vajon működik-e a barátságkristály? És ha igen,
meg lehet bízni benne?

A Négy Kerék Autóklinika a legjobb az egész környéken! A három
Zoli újabb eseteket old meg: nincsen megjavíthatatlan autó. Sok különleges jármű, szeretnivaló tulajdonosok – és főleg csupa jókedv!
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Rose Lagercrantz

Viszlát legközelebb!
■ 156 oldal ■ 2990 Ft

Coldwell Könyvek

Corvina Kiadó

Pósa Zoltán

Katona Tamás –
Ráday Mihály

Trianon

■ 112 oldal ■ 2900 Ft

Bede Béla

Budapest építészete
■ 336 oldal ■ 4990 Ft

Az 1848/1849-es
forradalom
és szabaságharc
emlékhelyei 3. k.
Arcok és sorsok

■ 444 oldal ■ 6990 Ft

A többszörösen díjnyertes Tina-sorozat újabb kötete! Tina öröme határtalan, amikor egy váratlan helyen véletlenül összetalálkozik a
legjobb barátnőjével, Fridával. Indulhat a játék!

Magdalena Hai

Rémálmok Kisboltja.
A csúf csikipor
■ 64 oldal ■ 2500 Ft

A világ legigazságtalanabb békediktátumáról, az 1920-as trianoni országcsonkításról vall Pósa Zoltán
József Attila-díjas költő, író, irodalomtörténész e kötet verseiben és
esszénovelláiban.

Gáspár Ferenc

Trianon fiai
■ 190 oldal ■ 2480 Ft

A harmadik kötet a résztvevők és a
hozzájuk tartozó emlékhelyek ábécé
rendbe szedett lexikona. Számtalan
képpel, adattal, életrajzzal teljes áttekintést nyújt a hazai és a határon
túli területek emlékhelyeiről.

Könyvünk 13 fejezetében kiemelten
leírunk 200 épületet, Időrendben
vesszük sorra az építészeti stílusokat, és egyes fejezetek végén névvel
és címmel felsoroljuk az adott kor
egyéb építészeti emlékeit is.

Léner Péter

Bodrogi

■ 208 oldal ■ 2990 Ft

Banka Roland

A szamaras
zarándok
■ 298 oldal ■ 3990 Ft

A kilencéves Ninni nem ijed meg
könnyen. Mivel nincs pénze biciklire,
munkát vállal a Rémálmok Kisboltjában, mely mintha maga is önálló személyiséggel rendelkezne. A sikeres
finn sorozat első kötete!

Az ország egyik legnépszerűbb színészével beszélget Léner Péter:
színházról, családról, szerelemről,
múltról és jelenről. Bodrogi Gyula
életének legfontosabb szereplői is
megszólalnak a kötetben.

Igazi kuriózumot tart a kezében az
olvasó, hiszen Baja szerb megszállását és a hátországi kisváros első világháborús napjait ifjúsági regényben még talán senki nem írta meg.
Utazik a szamár a vonaton... – kezdődhetne egy ígéretes abszurd vicc,
de 2019. augusztus 20-án tényleg
egy csacsi ácsorgott egy MÁV-kocsiban. A róla készült kép pillanatok
alatt bejárta az internetet. De ki a
szamár gazdája?
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Csóka Judit

Gévai Csilla

Medgyes Péter

Király Levente (szerk.)

■ 272 oldal ■ 3490 Ft

■ 92 oldal ■ 2990 Ft

■ 144 oldal ■ 2490 Ft

Kortársak és kimaradók –
Szöveggyűjtemény középiskolásoknak – magyar próza

Mesék a szabadulásról

Nagyon kék könyv

Milyen a jó előadó?

Nem kötelező

■ 400 oldal ■ 2990 Ft

Csóka Judit klinikai szakpszichológus-meseterapeuta talán a lehető
legnehezebb témát boncolgatja: miként válunk valami foglyává, hogyan képes megmérgezni életünket
egy erőszakos szülő, egy agresszív
társ, a szociális helyzetünk, a társadalmi előítéletek... de legfőképp a
saját pszichológiai korlátaink.

Nagyon Kék Könyv a víz témáját
járja körbe: állapotát, múltját, jelenét és jövőjét. A szerző vallja, hogy
egyetlen ember sem vonhatja ki magát az egyéni felelősség alól, ha a vizek állapotáról és jövőjéről van szó.

Görgey Gábor

Ceterum censeo
■ 184 oldal ■ 3490 Ft

Király Levente (szerk.)

Ferenc pápa
megmondja

„Meggyőződésem, hogy jó előadó
bárkiből lehet. Hogy hogyan? Receptekkel ugyan nem tudok szolgálni, de hasznos ötletekkel igen.”
– Medgyes Péter

Nádasdy Ádám

Milyen nyelv
a magyar?
■ 204 oldal ■ 2990 Ft

Ez a szöveggyűjtemény több mint
kilencven novellát tartalmaz, rövid
ismertető szövegekkel, hogy az irodalom iránt fogékony tanulók megismerhessék belőle a 20. és a 21. szá
zad legfontosabb alkotóit – így remekül kiegészíti a „hivatalos” tan
könyvet.

Nyáry Krisztián

Általad nyert
szép hazát

■ 280 oldal ■ 3490 Ft

A Himnusz és a himnuszok
kalandos élete
■ 184 oldal ■ 3490 Ft

E könyvben Ferenc pápa beszédeiből és írásaiból olvashatnak egy
csokorra valót. A Szentatya sorai
még a legszomorúbb, legkilátástalanabb helyzetekben is a ,,jó hír”
fényhozó erejével bírnak, spirituális
vezérfonalul szolgálhatnak hívőnek
és nem-hívőnek egyaránt.

Ceterum censeo. Az én generációm
ban gyakran használt fordulat volt
ez a latin mondatkezdet. Magyarul:
egyébként javaslom (vagy az a véleményem). Ez a könyv töredék az
életemből. Egy alaposan megkurtított életrajz.

Ez a kis könyv a magyar nyelv iránt
érdeklődőknek szól. Se nem tankönyv ez, se nem kézikönyv – viszont remélem, sokak érdeklődését
fel tudja kelteni, és előveszik a könyv
végén felsorolt további olvasmányok
valamelyikét.
Mitől vált nemzeti himnusszá a
Himnusz, és mi volt a himnusz a
Himnusz előtt? Mi köze van Balassi
Bálintnak és a kanásztáncnak Kölcsey szövegéhez? Miért tartotta közepes versnek saját művét a költő?
Hány perc alatt írta Erkel Ferenc a
Himnusz zenéjét, és van-e egyáltalán hiteles kottája?
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Sumonyi Zoltán

Tessék mondani,
milyen vallású?
Irodalmi anekdoták

Takács Mari

Bingaminga
és a babkák

Géraldine Eischner

Kis Nun, a kék víziló
■ 13 oldal ■ 3990 Ft

■ 98 oldal ■ 2990 Ft

ber vallomása, aki nagyon mélyről
indult, mégis igye
kezett mindent
megtenni, hogy a története másmilyen legyen, mint sorstársaié.

Fekete Sas
Könyvkiadó

■ 160 oldal ■ 2990 Ft

Harry Hill Bandholtz

Román megszállás
Magyarországon
Kis Nun álmából felriadva, miután
látta, hogy már semmi sem olyan,
mint régen, útnak indult az aranyszínű sivatagban, hogy megkeresse
a testvéreit és a szüleit. Kétnyelvű
(magyar–angol) Papírszínház-mese

A könyv vicces anekdoták füzére,
amelyből megtudhatjuk, hogyan ját
szott az emberek idegeivel Weöres
Sándor, milyen volt telefonbetyárnak
Karinthy Ferenc és Örkény István,
hogyan játszotta el Szabó Lőrinc a per
fekt francia, értelmiségi juhászt...

Csimota Kiadó

Bingaminga a nagyhírű varázsló annak próbál a végére járni, hogy vajon mitől szabadultak el a világ
egyensúlyáért felelős babkák. Valter,
Jinga és Biloba segítenek neki megszabadulni a rájuk mért varázslattól.

Szokács Eszter

Kezdetben –
Bibliai történetek

Farkas Zoltán

Kárpótlásul akarat
Az árvaságból a katedráig
és tovább
■ 288 oldal ■ 3990 Ft
1919. augusztus 4-én a román csapa
tok bevonultak Budapestre. Band
holtz amerikai tábornok az Antant
ellenőrző misszió vezetője. Naplója
a megszállás eseményeit rögzíti.

■ 80 oldal ■ 2990 Ft

Csak neked
akartunk jót

Jeszenszky Géza

■ 130 oldal ■ 2990 Ft

Az elveszett
presztízs

Ádám és Éva, Káin és Ábel, Bábel
tornya, Noé bárkája… A sorozat nyitókötete humorral és emberismerettel fűzi családregénnyé az ismerős
vagy ismerősnek hitt bibliai alakokat, helyszíneket, eseményeket.
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■ 402 oldal ■ 4900 Ft

Farkas Zoltán
Nyelviskolája

Lipták Ildikó

Lilla kap egy tavaszikabátot a nevelőapjától, ami nem várt események sorát indítja el. A történések
nemcsak neki tartanak tükröt, hanem egyszeriben azokat is más
megvilágításba helyezik, akikkel a
mindennapjait tölti.

A Bandholtz-napló

Mit jelent az akaraterő?
Felállni minden pofon után. Kitartani akkor is, ha mindenki egyetért, hogy a cél esélytelen. Dolgozni,
amikor más henyél. Sosem választani a könnyebbik utat. Elszántság
és önfegyelem, amivel a nehézségek
ellenére is elérjük, amit akartunk.
Farkas Zoltán már születésekor
halmozottan hátrányos helyzetből
indult cigány származásával, öröklött alacsonyságával, és ez csak ros�szabbodott, mikor egyévesen árvaságra jutott. Mégsem volt hajlandó
elfogadni, hogy számára nincs kitörési lehetőség, és ugyanabba az életmódba kell süppednie, mint amit a
környezete akart ráerőltetni. Elhatározta, hogy tanulni fog, és úgy is
tett. Hideg pincékben, buszon, focimeccs előtt, diákmunka közben.
Ez a történet nem fantáziaregény
az akaraterőről, hanem egy olyan em

Magyarország megítélésének
megváltozása
Nagy-Britanniában
(1894–1918)
■ 506 oldal ■ 4400 Ft

A kiegyezés után a brit sajtó és a
diplomaták Magyarországot „mintaszerű alkotmányos állam”-nak
látták. 1918 nyarán viszont a már el
lenséggé vált Magyarország fölött Tri
anonban megszületett az ítélet.

Fodor Ákos

Jelentés az útról

Margitsziget
■ 240 oldal ■ 3800 Ft

Mostantól mostig
■ 500 oldal ■ 4400 Ft

Felsőbbfokú
Tanulmányok
Intézete
Bába Iván – Gyurcsík Iván
– Kiss Gy. Csaba

Közép-Európa
magyar szemmel

FISZ Fiatal Írók
Szövetsége
Kabai Csaba

Árnyékboksz
■ 102 oldal ■ 2200 Ft

■ 187 oldal ■ 2900 Ft

Fodor Ákos „Útinapló-bejegyzéseiből” válogattunk mostani, 4. posztumusz kötetének összeállításakor,
1978-tól napjainkig. A könyvben a
szövegek sorrendje nem követi létrejöttük időbeli sorrendjét.

A Budapesti Kultúrtörténeti Sétáksorozat IV. kötete a jól bevált zsebkönyv-formátumban, sok színes fotóval és archív képpel tárja fel a
Margitsziget történetét: múltját és
jelenét.

Molnár Lamos Krisztina

Pataki János

■ 204 oldal ■ 2500 Ft

A legendák világa

Kaláris

Székelyföld
■ 380 oldal ■ 6990 Ft

Valóban Közép-Európában dől el
Európa sorsa? Mi, közép-európaiak
döntjük el, vagy valahol Nyugat-
Európában igyekeznek dönteni – mint
a történelemben már annyiszor –
ismét nélkülünk rólunk?

Emil Brix – Erhard Busek

Közép-Európa
újragondolása

Kabai Csaba prózai világának alapélményét az elmagányosodott ember reflexiói, a társadalomban eleve
romlásra és pusztulásra ítélt szubjektum létének kétségbeesettsége és
az erre a felismerésre való ráeszmélés adja.

Kemenes Henriette

Odú

■ 64 oldal ■ 2000 Ft

Miért Közép-Európában dől el
Európa jövője?
■ 228 oldal ■ 2690 Ft

A Kaláris egy évtized alatt születtet
rövidprózák egymásba kapcsolódó
emberi sorsok gyűjteménye. Hősei
kisemberek, éljenek bárhol is a világon: Európában vagy a Közel-Keleten, Kanadában vagy Amerikában.

A lebilincselő leírások mellett több
mint 1000 látványos fotó mutatja be
Székelyföld csodálatos természeti
szépségeit, különleges műemlékeit,
kulturális és vallási látnivalóit.

www.unnepikonyvhet.hu

A kérdés mármost a következő: Hogyan, milyen feltételek között kezdődött Közép-Európa új történelme, és miféle esélyek adódnak, illetve miféle veszélyek fakadnak Közép-Európa mai állapotából Európa
jövőjére nézve?

Kemenes Henriette hiperérzékeny
versei menedéket keresnek az élőlényeknek a fullasztóan szűkös világban, odút, ahol éppen elférünk, és
még levegőt is kapunk. Teret.
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Lánctalp
és macskakő

Székely Örs

Közelítések hatvannyolchoz

■ 52 oldal ■ 2000 Ft

Ostinato

■ 274 oldal ■ 2500 Ft

A hatvannyolcat meghatározó politikai villongások mentén pezsgő
szellemi és művészeti élet alakult ki
a világ nyugati felén éppúgy, ahogy
a vas
függönytől keletre. Hatvan-
nyolcnak számtalan arca van, ennek
bemutatására tesz kísérletet a tanulmánykötet.

Ozsváth Zsuzsa

Előző részek

Elesett és fennkölt, Székely Örs különös állat, klasszikusokkal gyógyítja a hús fájását, begubózik, megfeszül, szorong, majd szóródnak
szavai, mint a mák, engedi el magát, sőt támad.

Zelei Dávid

Folyó/irat/mentés
■ 250 oldal ■ 2500 Ft

■ 54 oldal ■ 2000 Ft

Több dolgok vannak. Ozsváth Zsuzsa könyvében, is – sok hirtelen szó,
képek snittjei, a látszólag spontán
beszéd kíméletlen fonákja, kifordítottan visszatérő, rejtett dallamok s
a versek érző vágástechnikái tagolják itt keményen, öntörvényűn, szelíden a titkos mondhatatlant, mi meg
szólítható tán.
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A kötet a szerző majd’ háromévnyi
real time sajtótörténeti munkáját visz
szatekintő kiegészítések nélkül, egészében adja közre. Egybegyűjtött lap
jain alapvető folyamatok és érdekes
összefüggések rajzolódnak ki.

Fríg Kiadó

Geopen Kiadó

Faragó Imre

John Grisham

■ 450 oldal ■ 3500 Ft

■ 400 oldal ■ 4200 Ft

Életcserepek 2.

Még római katonák uralják Pannóniát, mikor az Alpok egyik völgyében fekvő tó partján a szkíták hitének művelői saját nyelvükre fordítják, s hat példányban róják le a négy
evangélista írásait. A frissen elkészült rovásokat ki kell menekíteni a
kiújuló háborús helyzetből, de a
feladat végrehajtói kudarcot vallanak, s az értékes műveknek nyoma
vész. Egy évtized múlva a feladat
végrehajtásában még gyerekként
részt vevő regűs nyomára bukkan a
rótt anyagnak, de nem találja meg
egyetlen példányát sem. Leszármazói folyamatosan keresik a becses
rovásokat, amelyek századokkal később itt-ott fel is bukkannak. Egyikük egy példányt épségben megtalál Erdélyben, Somlyó mágonházában, ebből aztán már tanítják is Jézus hitét. Kisebb töredékeket a
Kárpát-medence más részein is találnak. Közben a történet helyszínei
is változnak. A történet valós történelmi eseményekbe ágyazott család- és kalandregény. Megismerhetjük belőle a kora középkori Kárpát-medence történetét, a hun és az
avar időszak családi életét, érzelmeit, jellegzetes foglalkozásokat, és bepillantást nyerhetünk ezen időszak
értelmiségi létébe. Találkozhatunk a
szkíták hitének művelőivel, mágonokkal és tátosokkal, a hit oktatóival. Láthatjuk a földművesek, révészek, katonai vezetők napi életét, de
mélyebben megismerhetjük a molnár, a tímár és a halászmesterséget
is. A cselekmény 354-ben indul, s
1116-ban záródik, ekkor vész végleg
nyoma a rovott evangéliumoknak…
Az Életcserepek első kötete 354től 870-ig, a második 870-től 1116ig követi az eseményeket.

Őrangyalok

Egy floridai városkában egy este az
irodájában lelövik Keith Russót, a
fiatal ügyvédet. A gyilkos nem hagy
nyomot, nincsenek igazán tanúk, se
valódi indíték, a rendőrség mégis
gyorsan letartóztatja a fekete Quin
cy Millert, aki válóperes ügyében
egykor kapcsolatban állt az áldozattal. Miller élete végéig börtönbe kerül, épphogy megússza a halálbüntetést. Immáron 22 éve hangoztatja
ártatlanságát, de senki sem figyel rá.
Végső elkeseredésében levelet ír a
Jóvátevők Jogsegélyszolgálatnak.
Az adományokból gazdálkodó
szervezet egyik „őrangyala” Cullen
Post, ügyvéd és episzkopális lelkész.
Társaival olyan embereket szabadít
ki, akik tévedésből vagy bizonyítékokkal való manipulációk következtében ártatlanul, mások helyett
sínylődnek börtönben akár a halálbüntetés végrehajtására várva…
Quincy Miller ügyének felkarolásával Post sokkal többet vállal, mint
gondolta. Mert azok a befolyásos,
könyörtelen emberek, akik annak
idején megrendezték a fiatal ügyvéd
halálát, nem akarják tisztázni a tettesként elítélt férfit. És ha évtizedekkel ezelőtt öltek, ha kell, ölni fognak
ma is…
John Grisham érzékenyen reagál
az igazságszolgáltatás legaktuálisabb kérdéseire. Ezúttal a valódi
tettes helyett bűnhődő ártatlanok
kiszabadításának kálváriájáról írt
lebilincselően hiteles történetet.

Gondolat Kiadó

Gyárfás Endre

Kelecsényi László

Tőzsér Árpád

Fábián István

Válogatott versek

Írók, rendezők és más
csepűrágók

Tanulmányok, kritikák,
esszék, jegyzetek

■ 140 oldal ■ 2800 Ft

■ 248 oldal ■ 4500 Ft

A film iránt érdeklődő olvasók bizonyára örömmel veszik kézbe Kelecsényi László legújabb kötetét –
írókról, rendezőkről és más csepű
rágókról.

Az idén 85. születésnapját ünneplő
Tőzsér Árpád összegyűjtött írásai az
irodalomtudomány széles spektrumából.

Fölsértett ég

Zöldág – Zuhatag
■ 152 oldal ■ 3500 Ft

■ 136 oldal ■ 3500 Ft

A 2001-ben Szép Magyar Könyv
díjjal kitüntetett Fábián István érzékeny tollú alkotó; verseinek hangulatát pedig tökéletesen egészítik ki
az általa készített illusztrációk.

A Gondolat Kiadó Gyárfás Endre
lírai életművének javát teszi közzé, a
szerző válogatásában.

Halmosi Sándor

Napszálkák
■ 80 oldal ■ 2850 Ft

Gál Mihály

Cezúrák és cenzúrák

A popsipecsételő

Pápai Zsolt

Hollywoodi
Reneszánsz
Formatörténet és európai
hatáskapcsolatok a hatvanashetvenes években

Az Országos Mozgókép
vizsgáló Bizottság tevékenysége,
1920–1948

A lélek hossza

Zalán Vince

Kalandozások
Egy filmkritikus
feljegyzéseiből
■ 340 oldal ■ 3400 Ft

■ 574 oldal ■ 4500 Ft

■ 533 oldal ■ 6000 Ft

Matematikus költő vagy költő matematikus? Halmosi Sándor kapcsán az olvasók ezzel az érdekes
szakmai párosítással találkozhatnak
a 91. Ünnepi Könyvhéten.

A szerző ebben a munkájában a
magyarországi filmcenzúra létrejöttét és majd három évtizedes működését elemzi.

A monográfia az amerikai filmművészet máig meghatározó (Coenék,
Lynch vagy Tarantino filmjeire is
hatást gyakorló) időszakáról nyújt
áttekintést, formatörténeti hangsúlyokkal és izgalmas elemzésekkel.

Zalán Vince mindegyik írása hátterében felfedezhetünk egy állandó,
intellektuálisan is megerősített alap
vető érzést: a filmművészet szeretetét.
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Helikon Kiadó
Bartók Imre, Benedek Szabolcs, Berta Ádám, Csabai
László, Cserna-Szabó
András, Gerlóczy Márton,
Háy János, Horváth László Imre, Horváth Viktor,
Kácsor Zsolt, Karafiáth
Orsolya, Keresztury Tibor,
Kiss Noémi, Krusovszky
Dénes, Lackfi János,
Mán-Várhegyi Réka,
Maros András, Molnár
T. Eszter, Szécsi Noémi,
Szvoren Edina, Totth
Benedek, Zoltán Gábor

A teremtés koronája
karanténantológia
■ 240 oldal ■ 3499 Ft

Cserna-Szabó András

Extra dry

■ 340 oldal ■ 3999 Ft

Lackfi János

Száll a kakukk
a fészre
■ 189 oldal ■ 3299 Ft

Szederkényi Olga

Irodalmi popikonok
■ 348 oldal ■ 4999 Ft

Az Extra Dry azt a határvonalat keresi, ami a normálisat és átlagosat
elválasztja az őrülettől. Egy kívülről
megszokottnak tűnő élet mélyén
vajon milyen gondolatok kavarognak? A szerzőt az a kérdés izgatta,
mikor és hogyan jön el az összeomlás pillanata, a regényt tehát a megőrülés történeteként is olvashatjuk.

Romsics Ignác

Nemzet, nemzetiség
és állam Kelet-Középés Délkelet-Európában a 19. és a 20.
században
■ 440 oldal ■ 4499 Ft
Ennek a könyvnek az volt a munkacíme: Korona Expressz. Mert a koronavírus villámgyorsan érkezett az
életünkbe, és gyorsvonati sebességgel változtatott meg szinte mindent.
A járvány mindenkiben nyomott
hagyott, mindenki a saját módján és
eszközeivel dolgozta fel a traumát.
Az írók például írással. Mi ezeket az
írásokat gyűjtöttük össze egy antológiába, a szerzők mind a kortárs
magyar irodalom ismert és elismert
szereplői.

A 18. és a 19. század fordulóján Kelet-Közép- és Délkelet-Európa 24
nagy és több kisebb népcsoportjának a tagjai három nagy multietnikus politikai egység, az Oszmán, a
Habsburg és az Orosz Birodalom
alattvalói voltak. Az azóta eltelt
több mint 200 év folyamán a régió
politikai térképe alaposan átalakult.
E kötet tárgya a régió nemzetállami
átalakulásának és ezzel összefüggés-
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ben a nemzetileg motivált államközi és államon belüli ellentétek történeti alakulásának a bemutatása, valamint a konfliktuskezelés technikáinak áttekintése és értékelése.

Szederkényi Olga irodalmi párosinterjúinak központjában mindig
egy-egy sikerszerző (irodalmi popikon), esetleg ikonikus regényhős
áll, és az interjúalanyokkal elsősorban az adott siker titkát próbálják
megfejteni.
Egyáltalán, megfejthető-e az irodalmi siker titka?

Szöllősi Mátyás

Lackfi János új könyvét nem kell túl
komolyan venni: bolondozás ez, a
képzelet képtelen játéka – milyen
posztok születhettek volna, ha van
Facebook Jézus idejében vagy a reformáció korában vagy a francia
forradalom alatt…

Hét Krajcár Kiadó
Benke László

Otthonkereső
novellafüzér
■ 299 oldal ■ 2900 Ft

Illegál

■ 224 oldal ■ 3299 Ft

Szöllősi Mátyás Illegál című új kötete két különös kisregényt tartalmaz.
Két nagyon különféle történetet,
amik bizonyos pontokon mégis találkoznak egészen finoman.

Élettörténetét a szerző Magyar János bőrébe bújva írta meg. Egy magyar család múltját a XX. század
elejétől napjainkig mély átéléssel
mutatja be.
A kötet második részében szellemi felnevelődésének csepeli helyszínéről és példaadóiról, Kassák
Lajosról, József Attiláról, Tamási
Lajosról, Varga Domokosról szól.

Czigány György

Költők, papok,
lányok
■ 115 oldal ■ 2500 Ft

Holnap Kiadó Kft.
Rozsnyai József

Alpár Ignác

Vibók Ildi

Színház az egész
világ

Fehér Bence

Trója II.

■ 544 oldal ■ 3000 Ft

■ 72 oldal ■ 3100 Ft

■ 264 oldal ■ 9900 Ft

Alpár Ignác a dualizmus korának
egyik legtermékenyebb építésze
volt, a historizáló architektúra kiváló képviselője.
A versek háttér-világát rajzolja meg
prózában, életrajzi elbeszélésekben
Czigány György. Szinte zenei szerkezetű versciklusait szonátáknak nevezi.
A Magyar Írószövetség örökös tagja. József Attila-, Stephanus-, Prima
Primissima-, Magyar Örökség-díjas,
érdemes művész.

Kaszás Gábor

Kalauz a modern
magyar képzőművészethez

Mert színház az egész világ. Mióta
is? Erről mesél Vibók Ildi nekünk.

Princzinger Anna

Tell Vilmos
■ 64 oldal ■ 3100 Ft

A trójai háború történetét követi végig a szerző. A II. kötet a hírhedt Faló
építésének megkezdéséig meséli el az
eseményeket Akhilleusz halálától.

Hungarovox Kiadó
Bakacsi Ernő

Árpád álma

■ 96 oldal ■ 3900 Ft

A 907-es pozsonyi csata
■ 208 oldal ■ 3000 Ft

Benke László

Ketten a forrásnál
Szerelmeskönyv
■ 124 oldal ■ 2500 Ft

A svájci nép nem volt mindig szabad, ez a történet azt meséli el, hogy
ezek a bátor emberek Tell Vilmos
segítségével végül hogyan vívták ki
önállóságukat.

A magyar művészet történetének
kiemelkedő jelentőségű alkotásaival bőségesen illusztrált fejezetek
lehetővé teszik, hogy nagyobb biztonsággal közlekedjünk a modern
képzőművészet berkeiben.

Paár Eszter Szilvia

Wälder Gyula
■ 264 oldal ■ 9900 Ft

Az egri író az egyik magyar sorskérdést, a 907-es pozsonyi csatát tűzte
tollhegyre. Az izgalmas, fordulatos
regény bemutatja a diplomáciai és
katonai előkészületeket, valamint a
győztes ütközetet. Erőt merítő regény ez most a Trianon 100. évfordulóján.

Vibók Ildi

A négy évszak
A költő új könyvének Édenkertje a
szeretet és a szerelem jelképes forrásvidéke. Rejtelmekkel teli táj ez,
mint az emberi lélek bűnbeesés előtt.
Az örök nőiség archetípusát idézi
meg, aki talán megválthatná a férfit,
de aki a valóságban szinte sohasem
létezik.

■ 64 oldal ■ 3100 Ft

Wälder Gyula az 1920-as és 1930-as
évek legfoglalkoztatottabb építésze
volt. Közismert épületeket tervezett, mint a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium, vagy a budapesti
Madách téri téglahomlokzatú épület
együttes.
Vivaldi mindenki által ismert zenéjéhez Vibók Ildi írt kedves mesét.
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Balázs F. Attila

Bistey András

Deák Mór

Lipcsei Márta

■ 104 oldal ■ 1700 Ft

■ 240 oldal ■ 2200 Ft

■ 112 oldal ■ 1900 Ft

■ 72 oldal ■ 2200 Ft

Újrafestett rácsok

A huszonöt nyelvre lefordított szerző 43. kötete a 2010 és 2020 között
írt verseit tartalmazza. Ahogy az
utószót író Zalán Tibor fogalmaz: a
szándékos költői énkettőzés teszi
vibrálásával izgalmassá, érdekessé
ezt a költészetet.

Ballai László

A védelmező
■ 300 oldal ■ 3000 Ft

Könyvekről

A szerző eddig mintegy kétszáz kritikával tájékoztatta a folyóiratok olvasóit az újonnan megjelent könyvekről; ebből válogat a kötet, amely
bemutatja a magyar irodalom körképének egy jelentős szeletét. Célja
nem tiszteletkörök futása divatos
művekről, inkább a rejtett értékek
föltárása.

Cs. Varga István

„Nyújts feléje védő
kart…”
Kölcsey Ferenc:
Himnusz

Hittelenítés

Az ismert költő-író a kemény számvetést elvégző új verseskötetében a
ma forgatagában támaszt kereső és
kapaszkodókra vágyó ember kételyeit fogalmazza meg, ugyanakkor a
hittelenítések korában a hitért, a hitekért perlekedik.

A zöld korona

A nagyváradi szerző színes képekkel illusztrált meséjében a Zöld ország és a hozzá tartozó Brekeke Birodalom lakóinak életét, kalandjait
és nemes céljait ismerhetik meg
gyermekeink.

Lukáts János

Évek tornya
■ 244 oldal ■ 2200 Ft

Hegyi Gyula

Halálgyár
a Körtéren
■ 216 oldal ■ 2800 Ft

■ 304 oldal ■ 2800 Ft

A szabadság a legfőbb érték, vallja
Szent István. Államában ki lehetett
e kincs birtokosa? Hogyan jött létre
Magyarország? Milyen volt az európai politika és szellemiség? A regény több nézőpontból közelít az
izgalmas kérdésékhez…
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Lukáts János ötödik novellás kötetét
a Narrátor mozgatja és az Idő tartja
kordában. A markáns helyszínek
mellett a lélek belső épülése, az ősz,
de a Balaton és a (groteszk) humor
is szerepet kap a kötetben. Előszavában Ködöböcz Gábor mesteri
iránytűt ad az olvasó kezébe.

A József Attila-díjas egri irodalomtörténész könyvének fő célja: a Kölcsey–Erkel Himnusz szakrális-spirituális és nemzeti értékeinek ars
sacra szemléletű értelmezése, a kötet egyben a ma is igaz és helytálló
Kölcsey-gondolatok időszerű idézet-antológiája.

Az irodalmi értékű, Pesten játszódó
bűnügyi regényben az ifjúkori motivációkból következő személyiségtorzulást, rejtélyes ciángyilkosságokat, valamint egy tehetséges és intellektuális rendőr bravúros nyomozását követhetjük végig.

Madarász Imre

Zsirai László

Olasz klasszikusok közelében

Hűséggel mért
időben

Szentesi Zöldi László

■ 268 oldal ■ 2900 Ft

■ 240 oldal ■ 2400 Ft

■ 224 oldal ■ 3900 Ft

Magasságok magánya

A mindenség
visszaperlése

A Kós Károly illusztrációival díszített kötet ritka és őszinte szembenézés, megmutatja az erdélyi magyar társadalom, azon belül a városi
polgárság Trianon utáni süllyedését.
Az a közhivatalnoki réteg, amelyhez a főszereplő Elekes is tartozik,
áldozata az 1920-as sorsfordulónak,
az új és idegen államhatalomnak
kezdettől fogva kiszolgáltatott. Elekes Péter alügyész és családja egzisztenciája fokozatos széthullásának, a
társadalmi ranglétrán való lecsúszásuk, a család teljes szétesésének
mindennapjait mutatja be a könyv,
azaz hogy milyen úton jut el egy alügyész bérkocsisnak, ...föl a bakra.

Infopoly Alapítvány
Tamar Meir

Hegymászások az olasz Parnasszuson a neves italianista, Madarász
Imre kalauzolásával. Közelítések
világirodalmi klasszikusok – Petrarca, Boccaccio, Michelangelo,
Ariosto, Tasso, Beccaria, Alfieri,
Manzoni, Carducci, Verga, Pascoli,
Pirandello, Lampedusa, Eco és más
géniuszok – csúcsaihoz.

Udvarhelyi András

A Madarász

A költő versei a spirituális realizmust képviselik. Tüskés Tibor szerint: „Aki ezeket a verseket olvassa,
ha eltévedt, megtalálhatja, ha jó
úton jár, megőrizheti a szavak tiszta
fényű ragyogását.”

IdőJel Kiadó
Kádár Lajos

A doni halálbánya
egy juhászbojtár naplója
■ 240 oldal ■ 3300 Ft

Beszélgetőkönyvecske
■ 200 oldal ■ 2500 Ft

A kötet Szentesi Zöldi László legjobbnak, legmaradandóbbnak ítélt
publicisztikai írásait, tárcanovelláit
tartalmazza, mely gyűjtemény teljes, átfogó képet nyújt a szerző negyedszázados munkásságáról.
A tematikailag több részre tagolt
kötetben egymásra építkeznek az
írások. A „Válogatott magánügyek”
fejezet a gyermekkor világát, a szülő
várost, az újságírói pálya első állomásait rögzíti. A „Magyar ügyek”
címmel nemzeti tárgyú, történelmi
esszéit, irodalmi publicisztikáit gyűjtöttük össze. „A mindenség vissza
perlése” filozófiai tárgyú, valamint a
mai kor válságjelenségeit boncolgató írásokat tartalmaz. A „Prózai történetek” néhány irodalmi igényű
portré, valamint három novella ös�szefoglaló címe.

Ligeti Ernő

Föl a bakra
■ 220 oldal ■ 2900 Ft

Madarász Imre irodalomtörténész,
italianista, író életinterjúkban,
„szép beszélgetésekben” vall Udvarhelyi Andrásnak életútjáról, alkotói
pályájáról, könyvei műhelytitkairól,
de szabadságról, felvilágosodásról,
európaiságról is.

Kádár Lajos A doni halálbánya című
I. világháborús naplója 1936-ban
jelent meg az Athenaeum Kiadónál
Móricz Zsigmond erkölcsi támogatásával és Zilahy Lajos elismerő
előszavával. Az elsőkönyves szerző
műve hiányt pótolt, mert az I. világháborús visszatekintések, naplók
szerzői kivétel nélkül a polgárságból, a középosztályból kerültek ki.
Kádár Lajos harctéri naplójának megjelenéséig nem volt könyv, amely a
világégést alulnézetből, a szegényparaszt bakák szemszögéből ábrázolta volna.

Francesco Tirelli
fagylaltozója
■ 32 oldal ■ 2990 Ft

Mese a hősiességről, az embermentésről, a zsidóüldözésről és a fagylaltról. Francesco Tirelli olasz cukrász 1944/45 fordulóján zsidó családokat bujtatott budapesti fagylaltozójában. Igaz történetükön keresztül pillanthatunk be a holokauszt
drámájába.

Ligeti Ernő regénye, a Föl a bakra
1925-ben Kolozsváron jelent meg,
az Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában.
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Intermix Kiadó
Kótyuk Erzsébet

Ha ad az Isten bajt,
ad hozzá erőt is…
Népi orvosló hagyományok
és hiedelmek az Ung-vidéki
magyar falvakban.
■ 256 oldal ■ 3500 Ft

Dupka György

A kárpátaljai magyarság, németség
elhallgatott tragédiája, 1944–1946.
A Hidden Tragedy:
The Fate of Hungarians and Germans
in Subcarpathia,
1944–46.

Irodalmi Jelen
Könyvek
Szőcs Géza

Párbeszéd
a pokolban

Kántás Balázs

A tér tenyerén
Közelítések Böszörményi
Zoltán életművéhez
■ 352 oldal ■ 2500 Ft

■ 460 oldal ■ 3000 Ft

Magyar–angol monográfia
■ 616 oldal ■ 6500 Ft

Kótyuk Erzsébet néprajzkutató új
kötetében a kárpátaljai Ungi-sík
magyar falvaiban folytatott több évtizedig tartó folklór gyűjtése anyagának egy szeletét dolgozta fel és
adja közre a népi gyógyító hagyomány vonatkozásában.

Szöllősy Tibor

Álmait az ember…
Tollal mentett tanulságos
történetek.
■ 269 oldal ■ 3900 Ft

Szőcs Géza az Irodalmi Jelen hasábjain 2008–2019 között. Versek, drámai szövegek, esszék, tanulmányok,
naplójegyzetek, glosszák, előadások.

Az ismert GULÁG-GUPVI kutató
bemutatja a kollektív bűnösség elvének alkalmazását 1944 novemberében a kárpátaljai magyarokkal és
németekkel szemben, a 4. Ukrán Front
Katonai Tanácsa 0036. sz. határozatának végrehajtását az NKVD-iratok tükrében.

Varga Melinda

A téridő metafizikája; A sóvárgás
rettentő anatómiája; Katedrális az
örök télnek; Az irgalom ellipszise és
a lábatlan idő; Kényszerleszállás
Shannonban; A számvetés poézise;
Az angolszász és magyar líra(nyelv)
közötti térben.

A fásult kebelnek
nincs költészete

Írók AlapítványaSzéphalom
Könyvműhely

Verses krónikák az erdélyi
irodalmi életről

Czilli Aranka

■ 118 oldal ■ 2500 Ft

A varázslatos
szekrény
versek és mesék gyerekeknek
és felnőtteknek

Marcsák Gergely

Súlyos hagyomány

■ 128 oldal ■ 3000 Ft

Előadások, cikkek, recenziók
■ 78 oldal ■ 1000 Ft

A beregszászi születésű orvosként
és prózaíróként ismert 80 éves szerzőnek eddig 10 kötet jelent meg.
Ezúttal újabb kötete témáinak továbbra is termékeny talaja a szülőföld, kesernyés humorral, borzongató drámai hitelességgel írja kis
prózáit.
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A verses beszámolók az erdélyi irodalmi életet próbálják érzékletesen
bemutatni, a kor hangulatát, amelyből a derű sem hiányzik.

A Gérecz Attila-díjas beregszászi
szerző ezúttal irodalomtörténészi
szakírói oldalról mutatkozik be. Az
eddig publikált, 2005 és 2019 között
keletkezett elméleti jellegű munkáinak gyűjteménye.

A kötet a szerző gyerekverseit, meséit adja közre. Játékosság és komolyság, valóságos és képzelt események összeolvadása jellemzi a
humorral teli írásokat, egy kisgyermekes család életének hű tükreit.

Pósa Zoltán

Mítoszok és ikonok

Légrádi Gergely

Esszék, tanulmányok, kritikák

Nélkülem –
Nélküled

■ 288 oldal ■ 2000 Ft

■ 340 oldal ■ 3490 Ft

Ezt a hiánypótló munkát a szerző
mély Istenhite és ebből fakadó értéktudata határozza meg. Olyan
korszakos alkotókról szól, mint pl.
Páskándi Géza, Hernádi Gyula, Jókai Anna, Oláh János, Fekete Gyula.

Miklós teljesítménykényszerben éli
napjait, aminek egy súlyos betegség
vet véget, rávilágítva kiüresedett
életére. Mindenki keresi a kapaszkodókat. Egyesek a múltban, mások
az újrakezdésben.

Jaffa Kiadó
Bódi Attila

Pax

■ 312 oldal ■ 3490 Ft

Máthé Áron

Vörös karszalag
Ideiglenes karhatalmi
osztagok 1944–1945-ben
■ 236 oldal ■ 3990 Ft

Sági György

Nádas Péter

■ 300 oldal ■ 3490 Ft

■ 488 oldal ■ 4499 Ft

Azt hisszük, ismerjük magunkat.
Azonban egy DNS-teszt meglepő
eredményeként felmerül a kérdés,
ki vagyok én? A válaszkeresés során
a zsidók vándorlása, keveredésének
legendája terebélyesedik ki.

„Talán nem túlzás azt állítani, hogy
Nádas Péter esszéisztikája a kollektív önismeretet célozza. Nem okoskodni akar, sem elveket vagy szabályokat számonkérni, sőt állításokat
sem tesz arról, mi jó vagy helyes, és
véletlenül sem moralizál. Csupán
reflexióra szólít fel, s kínál hozzá
módszertant, témát, kiindulópontokat, megközelítéseket. Gondolkodik. Szemlélődik. Elemez.”
– Görözdi Judit

Hiszen ti ismeritek

Jelenkor Kiadó Kft.
Sirokai Mátyás

Lomboldal

■ 68 oldal ■ 1699 Ft

Arbor Mundi

Selyem Zsuzsa

Az első világvége,
amit együtt
töltöttünk
■ 160 oldal ■ 2499 Ft

Isten létezik. Ezt a vitatott kijelentést nemzetközi hírű tudósok teszik. Matematikai módszerekkel bizonyították, hogy a teremtő létezik,
és hamarosan mindenki megismerheti, mert itt jár köztünk.

1944-től 1948-ig gyökeres változások zajlottak országunkban. A kötet
bemutatja az uralomváltás időszakában létrejött fegyveres csoportok
összetételét, működését, különösen
a „málenkij robot” jelenségét.

„Egy zen sci-fi jelenetei bontakoznak ki Sirokai Mátyás új könyvében, amely a szerző két korábbi verseskötete után a kozmikus trilógia
személyes töltetű záródarabjaként
is olvasható. A szerző alkotta növénylés mintha az igenlés bensőbb
ríme volna: mozgás a fák között,
fákon és együtt a fákkal, testek szerelme egymás és a fák iránt. Gyakorlatias költészet ez: a kötet lapjain
a növényi jóga és kötéltánc tanai is
formát kapnak, ám a könyv súlypontjában mégis az erdő áll, amelynek egy-egy lomboldal erejéig az
olvasó is a részévé válhat.”
– Lanczkor Gábor

Selyem Zsuzsa novelláinak hősei,
legyenek emberek, állatok, áldozatok, klímabűnözők vagy szaporodni vágyó humánok, rendre úgy hiszik, hogy a rossz dolgok, ha vannak egyáltalán, meggyógyíthatók.
A történetek hol groteszk, hol szürreálisan valóságos világában a szereplők országhatárokon át, háborúból menekülve, a pokol köreit meg-
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járva vagy épp egy gyanúsan békésnek ígérkező vitorlázásról nem elszökve, vitriolos humorral próbálják túlélni sorsuk kiszámíthatatlan
fordulatait.
Olyan, akár egy fanyar iróniával
megírt túlélési kézikönyv: megpróbál úgy vigasztalni, hogy ne hazudjon.

Meliorisz Béla

Vagyunk örökké
■ 196 oldal ■ 1999 Ft

Szlukovényi Katalin

Álomkonyha
■ 96 oldal ■ 1699 Ft

A jelenkori város díszletei mögött megpillanthatjuk a középkori
Velencét, a könyörtelen kalmárköztársaságot és az alkonyi fényben
tündöklő, XVIII-XIX. századi várost. Megismerjük Magyarország és
Velence közös történelmének fordulópontjait, és eltöprengünk azon,
mi lehetett a titka az oly sebezhetőnek látszó, mégis hihetetlenül stabil
Köztársaságnak. A Telihold Velencében egyszerre személyes hangú
úti beszámoló és szerteágazó kultúrtörténeti kalandozás.

Térey János

Boldogh-ház,
Kétmalom utca
Egy cívis vallomásai
■ 480 oldal ■ 4499 Ft

Biró Krisztián

Eldorádó ostroma
■ 56 oldal ■ 1699 Ft

„Szlukovényi Katalin költészete
meghitt közelséget teremt. Verseit
gyakran szinte kényelmesen hétköznapi helyzetekkel indítja, majd a
következő mozdulattal megláttatja
bennük az abszurd, mulatságos
vagy baljós jeleket, és innen halad
tovább a kiszámíthatatlan végkifejlet felé. Érdemes figyelni a formák
sokféleségére, a stílusrétegek merész váltásaira, a költői utalásokra, a
biztos arányérzékre. De kell valami
több is: játékosság és derű, ami áthatja a kötet minden sorát. Az
Álomkonyha verseiben egy ragyogó hang teljesedik ki.”
– Ferencz Győző

Meliorisz verseinek alapmotívuma
a dolgok mulandósága, az egykor
voltak visszahozhatatlansága, a jelen törékenysége, az emberi jelenlét
eltörölhetetlen ideiglenessége. Az idő
könyörtelen munkája nyomja rá a
bélyegét mindenre: ebben a világban a folyó kövei is „elfogynak,
mint a szappan”. Homályban lobogó fáklyák álomszerű sejtelmességével van jelen verseiben a megszólított másik személy: a halott feleség, a versek során át kísértő, egyszer látott benzinkutas lány vagy
egy festőnő tárlaton látott önarcképe.

Bánki Éva

Telihold Velencében
■ 220 oldal ■ 3499 Ft

Bánki Éva kislányával együtt hosszú
hónapokat töltött a világ egyik legellentmondásosabb városában. Az
útirajzból érzékletes képet kap az olvasó Velence hétköznapi életéről, a
turisták számára láthatatlan lakosairól is – egy felnőtt nő és egy kislány
szemével.
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„Ez itt éppen egy borsodi srác története, aki szerencsét próbál a felnövésben, az ingoványos irodalmi szcénában, a kétezer-tízes évtizedben, a
bűnös nagyvárosban, Ká-Európában, a felgyorsult, amerikanizálódott
világban, a Föld nevű bolygón (stb.).
Vagyis az életben. De ez az én történetem is, sokunké.
Biró Krisztián verseiben még
csak köd van, és kedd, két háztömbbel lehetünk éjfél előtt, ráadásul sehol sem látni Európát. És akkor innen kell, innen lehet Eldorádót ostromolni. Kellene, lehetne. Csak
ember legyen a talpán, aki ép ésszel
megáll a saját lábán manapság. Kapaszkodni kell, segítség kell, egyensúly kell. Mert bizonytalan az én.
Mert bizonytalan a világ.”
– Mohácsi Balázs

„Az a kérdés, hajlandó vagy-e lemenni
az őseidért a kútba, vagy sem, és kibírod-e, amit felhozol” – írja a könyvben
Térey János. A halála előtti években
ezen a kéziraton dolgozott, közölt is
belőle néhány fejezetet Egy cívis vallomásai alcímmel, azt azonban senki
nem sejtette, hogy terjedelmes részével elkészült. A Boldogh-ház, Kétmalom utca című memoárt befejezni
már nem tudta, de a tervezett mű
egész struktúráját kidolgozta.
Az emlékiratban az író debreceni
gyermekkorának és ifjúságának
majdnem két évtizedét beszéli el.
2020. szeptember 14-én lenne ötvenéves Térey János, erre az alkalomra
jelent meg ez a hátrahagyott memoár.

Tompa Andrea

Haza

■ 476 oldal ■ 3999 Ft

Amíg valaki az élők sorában van,
haza kell mennie, mert várják haza,
mert nem lehet, hogy nem otthon ünnepli valaki az ünnepeket, aki elment,
akkor is, ha neki viszont minden erő-

feszítése arról szól, hogy megérkezzen egy másik tájba, egy másik házba,
egy bérház negyedik emeletén egy
parányi lakásba – nem hagyhatja
egyedül az anyját az ünnepekre.

Jenei László

Bódultak

K. u. K. Kiadó
Maria Leitner

Elisabeth,
a Hitler-lány
■ 256 oldal ■ 3500 Ft

Balog Zoltán

Csóti György

Trianon után
száz esztendővel
■ 152 oldal ■ 3400 Ft

Nem csak kenyérrel...
■ 224 oldal ■ 3000 Ft

■ 288 oldal ■ 3499 Ft

1936 nyarán Európa egymással szem
ben álló, de egyaránt elfogadhatatlan,
zavaros eszmei és politikai erők közt
őrlődik, a Bódultak főszereplői pedig
maradék tisztánlátásukat is elveszítik
a szerelem és gyűlölet érzelmi viharaiban. Mind egy irányba tartanak, a
fesztiválhangulatban égő, zsúfolt Salz
burgba, a cselekmény csúcspontja
felé, mely egy robbantásos merényletben kulminál: a lyoni kommunista
nyelvtanár, a színházi karrierre vágyó
pesti fiú, a Münchenben bölcsészként végzett magyar lány, az osztrák
földalatti nemzetiszocialista mozgalom irányítója, a náci Németországból akcióba küldött detektív, az írói
ambíciókat dédelgető, algíri francia
fiatalember – aki akár Albert Camus
is lehet – és gyönyörű, de kábítószerfüggő felesége.
Hősök és balekok a magunk mögött remélt huszadik századból Jenei László regényében, amely egyszerre bűnügyi krónika és többszólamú lélekrajz.

(Georgi Markov bolgár közéleti
személyiség, a legnagyobb bolgár
kormánypárt (GERB) parlamenti
képviselője, egykori alkotmánybíró.)

Az 1937-ben íródott regényben egy
áruházi eladólány lelkesen jelentkezik az ifjú nácik felkészítő táborába.
Kétségei egyre erősödnek, s amikor
barátnője öngyilkos lesz, lázadásra
bírja társait.

Kairosz Kiadó
Georgi Markov

Az Orbán-jelenség
■ 160 oldal ■ 3200 Ft

Szeretem Orbán Viktort, mert szeretem Magyarországot” – írja a szerző,
aki vállalja a magyar kormányfő
iránti szimpátiáját, és górcső alá veszi
az Orbán-kormány elmúlt tíz évben
elért legfőbb sikereit, gazdaság- és
családpolitikáját. Fenoménnek nevezi Orbán Viktort, amiért harminc
éven át folyamatosan képviselőnek
választották, négyszer miniszterelnöknek, és tíz éve kormányoz kétharmados többséggel.

A budapesti Hold utcai református
templomban papi palástban ott áll a
lelkész az Úr asztala előtt készen arra,
hogy megtartsa a vasárnapi istentiszteletet. Szemben vele nem tölti meg
gyülekezet a templomot. Csak a csend
tölti meg, engem pedig az a mondás,
hogy „a csendben ott van az Isten.”
Balog Zoltán eddig is képes volt
„istenidézésre” azáltal, hogy nem
elsősorban az évszázadok szövegeit
mondja fel, hódolva a tiszteletre
méltó hagyománynak, hanem azok
jelenét mutatja meg a mában: „Ezen
a vasárnap délelőttön csendesebb a
világ körülöttünk a megszokottnál.
Nem megyünk, nem mehetünk a
megszokott, alig várt programokra,
helyekre, emberekhez. Készülünk az
életünk rendjének kényszerű megváltoztatására. Aggódás van bennünk, talán bosszúság, értetlenség,
tanácstalanság, félelem, türelmetlenség. De mindezeken túl valami alapvető megrendülés, hogy milyen kiszolgáltatott az ember, az emberiség,
az emberi élet.” (Részlet Vásáry Tamás
előszavából)

Beteljesedik-e a herderi jóslat a magyar
lakta területeken?
Több mint kétszáz esztendő telt
el a jóslat óta, s mégis itt vagyunk,
mi, magyarok – szlávok, németek
(immáron osztrákok) és románok
között – a Kárpát-medencében.
A történelem szekere – ha létezik
olyan – sokszor gázolt át rajtunk.
Volt, amikor utasok voltunk azon,
és volt, amikor elszenvedői a gázolásoknak, de talpra álltunk. Ahhoz,
hogy ez így maradjon, szükséges az
összefogás, az együtt gondolkodás
és az együtt cselekvés.
Ezt példázzák Csóti György tanulmánykötetének az írásai is. Azé
az emberé, aki politikai szerepvállalása kezdete, 1988 óta következetesen képviseli a magyarság érdekeit
itthon és határainkon kívül.

M. Tóth Katalin (szerk.)

Fölfeszített nemzet
Versek, 1920–2020
■ 112 oldal ■ 2600 Ft

1920. június 4-én egy új időszámítás kezdődött a magyar nemzet életében. A következményekkel és a
belőle fakadó feladatainkkal folya-
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matosan teendőnk van. Ennek felismerésében sokat segíthetnek a versek. Azok, amelyek Trianon közvetlen traumáját rögzítik, és azok is,
amelyekben évtizedekkel később
fogalmazzák meg szerzőik a fel nem
dolgozható veszteséget. Szolgáljon
ez a kis válogatás segítségül mindannak feltérképezéséhez, amit ma
Trianonról és az azóta eltelt évszázad történéseiről gondolni kell és lehet.

Kozma László

Kölcsey Ferenc:
Himnusz
■ 140 oldal ■ 2600 Ft

Hegedűs Zoltán

Herta

Történelmi thriller
■ 188 oldal ■ 3000 Ft

Létezik egy különös tavi sziget Warmiában. Két nép kálváriájának misz
tikus stációja az a hely, a lovagok
korától egészen a hitleri időkig.
A sziget, ahol a legenda és a valóság
– Herta és Zosia sorsában – egymásra találnak.
De vajon mit talált ott a Búvár?
Történelmi thriller a nagy szerelmek, a nagy titkok, a nagy kísértések, a nagy viharok és a visszatérő
tragédiák szomorú varázsában.

A szerző, Kozma László a Himnusz
ról, legismertebb, legtöbbször hallott költeményünkről írt elgondolkodtató esszét. Itt van mindjárt a
legismertebb félreértés. A mű egyes
bírálói úgy vélekedtek, hogy pesszimista, csak a múltbeli csapások miatt kesereg. Ennek éppen az ellenkezője igaz: a Himnusz érett fővel,
józanul, éles, kristálytiszta logikával
teszi mérlegre a magyarság cselekedeteit, foglalja össze történelmünket, jelöli meg a bajainkból kivezető
egyetlen utat. Olvassuk el újra együtt,
ismerkedjünk meg létrejöttének, elterjedésének körülményeivel, stilisztikai, grammatikai alakzataival,
hogy közelebb kerülhessünk annak
megértéséhez, miért éppen Kölcsey
Ferenc költeménye vált nemzeti
imádságunkká.

Oláh János

Klímagazdálkodás
■ 1104 oldal ■ 6800 Ft

Tizenöt éve jelent meg a szerző háromkötetes, Környezetgazdálkodás
című munkája, amely nem volt
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könnyen tanítható, tanulható és
számon kérhető. Inkább enciklopédia volt a szó eredeti ógörög értelmében. Az ógörög és hegeli eszméket követve a terület teljességének
bemutatására és oktatására vállalkozott mint általános környezetgazdálkodási tankönyv.
Minden alaptudást tartalmazott,
amit a tíz erőforrás-fogyasztó gazdasági ágazatban bármely környezetgazdálkodó szakember felhasználhatott. A környezettel gazdálkodó, nyersanyagból eladható árut
formázó tudatos emberi kéz teljes
tevékenységét sűrítette gondolatmintákba a szubatomi részecskéktől az eszmeáramlásokig. Szükségszerűen, mert anyagmozgató kezünket agyunk eszmeáramai irányítják. Egységes paradigmába foglalta a természet és az eszmeáramokkal vezérelt társadalom anyagcsere-folyamatait, mert a környezetgazdálkodás nem más, mint az
anyaggal való gazdálkodás.

Viktor Szuvorov

Tatyjana volt a neve
■ 296 oldal ■ 3700 Ft

1953. szeptember 13-án Nyikita
Szergejevics Hruscsov töltötte be a
SzKP KB első titkári posztját. 1963.
szeptember 13-án volt regnálásának
tizedik évfordulója. A Nagy Évtizedről konferenciák és kongresszusok emelvényeiről kezdtek beszélni
a legmagasabb rangú vezetők.
1964. október 13-án viszont egy
összeesküvés eredményeként Hruscsovot megfosztották az összes
posztjától, és nyugdíjba küldték. És
hogyan is kerül ebbe a történetbe
Tatyjana? Nem, semmiképpen se
gondoljanak Puskin hősnőjére, ebben a könyvben az RDSZ-4 típusú
bombáról esik szó. Igen, az atombomba neve volt Tatyjana.

Kalligram
Gurubi Ágnes

Szív utca

■ 192 oldal ■ 3500 Ft

„A múlt végül mindannyiunkat
utolér. Ott visszhangzik indulatos
mondatainkban, zátonyra futott
kapcsolatainkban, megmagyarázhatatlan testi tüneteinkben. Ahhoz,
hogy rájöjjünk, a nagyon is mainak
gondolt életünket át- meg átszövi az
elmúlt idő, el kell kezdenünk az ismerkedést. Az ismerkedést anyáink, nagyanyáink, dédanyáink bánataival, örömeivel, szenvedéseivel,
veszteségeivel. Ezekből, mint apró
igazságdarabokból, végül összeállíthatjuk sorsunk képletét. Megérthetjük döntéseinket, vonzalmainkat, vá
lasztásainkat. Menjünk vissza a Szív
utcába, mert nekünk is van Szív utcánk! Kérdezzünk, kutassunk, emlékezzünk, ahogy Gurubi Ágnes teszi ebben a lebilincselő családregényben, ami visz, sodor magával,
mintha egy színes, szélesvásznú filmet néznénk. Ahogy a múlt, úgy a
Szív utca története sem múlik el
nyomtalanul. Képei, szereplői napok, hetek múlva is felbukkannak,
pontosan úgy, ahogyan a legjobb
regényekkel történni szokott.”
Orvos-Tóth Noémi

Jászberényi Sándor

A varjúkirály /
Nyugati történetek
■ 320 oldal ■ 3990 Ft

tart kezében az olvasó, ahol a falusi
környezet, a sárba ragadt világvégi
társadalom húzza vissza a főhőst,
Luko Voditit, aki már gyerekkorában arról álmodik, hogy innen elkerülve nagy dolgokat visz majd
véghez. A történet valahol Kelet-
Európában játszódik, de nincs pontosan meghatározva az ország, a
személy- és helységnevek többféle
nyelvből merítenek. Egyszerre fejlődésregény, társadalmi tabló, félig
disztópikus, félig régiónk közelmúltjának érzékletes leírása, a hatalmi függések patológiájának lélektani elemzése. Egy különös narrátorral és sok párbeszéddel tárja
elénk a rendszerváltás ellentmondásosságát, közös kelet-európai
múltunk sötét oldalait. Sodróan izgalmas olvasmány.

Képes Krónikák
Kiadó
Levi & Sinonimo

Királyok és keresztek
Voluntas Tua
■ 96 oldal ■ 3980 Ft

Koinónia Kiadó
Kiss Ottó

Legszebb költéseim
Laci bácsi rímes állatkalauza.
■ 64 oldal ■ 2800 Ft

Pető Péter

#halálka
„Jászberényi Sándor második, A lélek legszebb éjszakája című könyvével nemcsak a Libri irodalmi díjat
nyerte el, de egyben kiérdemelte,
hogy az olvasóközönség a magyar
Hemingwayként tartsa számon.
A varjúkirály és tizennégy más történet erejéig hazatért a Közel-Kelet
harctereiről, hogy halálról és születésről, barátságról és elengedésről, a
házasság magányáról, a magát megbosszuló gyermekkorról meséljen
nekünk a minimálpróza kemény,
kopogó nyelvével és férfiak nagyon
is beszédes csendjével.” Kötter Tamás

■ 288 oldal ■ 3500 Ft

I. István országát megtámadja a Német Császárság. Imre herceg a határmenti mocsarakban igyekszik
útját állni a hódítóknak. A bajorok
és magyarok összecsapása Bécs
alatt, egy látványos képregényben.

Nicolas Tackian –
Farkas Lajos

Megváltás
A hit zsoldosai

■ 52 oldal ■ 3490 Ft

Kerékgyártó István

Szeretett gazdám
Avagy egy vezér ifjúkora
■ 352 oldal ■ 3990 Ft

Lehet-e két újsághírből regényt
írni? Elvileg mindenből lehet, miért
ne lehetne újsághírregényt csinálni,
ha valaki kitalálja a hogyanját. Például úgy, ahogy Pető Péter kezdett
el nyomozni új regényében. Természetesen nemcsak e két férfi sorsa,
még csak nem is tragikus haláluk
érdekli őt íróként, hanem, mondjuk
így, annak a mai Magyarországnak
„levegőtlen prése”, ahol a fent és lent
világa más-más módon, de egyként
rosszul érzi magát. A félreértésektől, az oda nem figyeléstől. A szolidaritás hiányától. Erről a mai magyar prózában alighanem Pető Péter tud a legtöbbet.

A kisebb és nagyobb gyerekek (meg
a felnőtt gyerekek) számára is élvezetes, szeretetre méltóan vicces elbeszélő költemények ezek. Az első
történetben bátor erdőjáró gyerekként látjuk Lackót, aki plüssmackóját védelmezve furfangosan tér ki
medve és farkas útjából. A második
költeményben háztáji állatokkal
kergetőzik, miközben etetni próbálja őket. A harmadik versben már az
állatkertben köszönti Laci bácsi a
látogatóba jött gyerekeket, akiknek
sorra bemutatja ketrec mögötti barátait. Mozgalmas és tréfás találkozások, bújócskázások, kalandozások történeteit olvashatjuk. Hároméves kortól ajánljuk az állatokat, verseket, mókát szerető gyermekeknek.

André Ferenc

Bújócskaverseny
■ 88 oldal ■ 2900 Ft

Adhémart, a keresztes lovagot megbízzák, segítsen megmenteni egy
falut a környéket dúló gazemberektől. Azokkal kell szembeszállnia,
akik a keresztet viselik a mellükön.
Akárcsak annak idején ő maga.

A szerző új regénye a hetvenes évek
közepétől a kilencvenes évek elejéig
követi hősét, aki szegény sorból
küzdi föl magát a politika felső régióiba. Egy rendhagyó fejlődésregényt
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Ezt a verses meseregényt a mindent
feje tetejére állító koronavírus-járvány ihlette, amelyet – a kötet szerint
– egy nagy hatalmú, gonosz varázsló
bocsátott a világra, mivel megelégelte az emberek jókedvét, jólétét. Egy
kisfiú mentőötlettel áll elő: globális
bújócskaversennyel meg lehetne fékezni a vírus terjedését. Sajnos a felnőttek nem veszik komolyan, de egy
zoknimanó közbenjárásával mégis
kihirdetik a bújócska-játékot – amibe végül még kitalálója is belefárad.
Szerencsére nem tart örökké.

Kolibri Kiadó

Kortárs Kiadó

Jász Attila – Csendes Toll

Lőrinc László

Fehér Béla

avagy hogyan lehetsz indián

25 szelfi a török
korból

Banánliget

Bölénytakaró
■ 162 oldal ■ 2500 Ft

■ 224 oldal ■ 3500 Ft

■ 160 oldal ■ 3299 Ft

Markus Majaluoma

Apa, vegyünk
nyaralót!
■ 36 oldal ■ 2700 Ft

Őseink is szelfiztek? Már ők is?! – A
nagy sikerű 25 szelfi az Árpád-korból kötet után itt a folytatás, amelyben Lőrinc László a török kor képzeletbeli közösségi oldalait mutatja be.

Tittel Kinga

A Duna kincsei
Az ötrészes finn Apa-sorozat zárókötete ez, amelyben Rózsadombi
Benedek csak egy pillanatra hagyja
őrizetlenül új számítógépét, de ez
már elég is ahhoz, hogy odatelepedő gyermekei véletlenül megvásároljanak egy rozzant, düledező
„nyaralót”. Apa végül elfogadja a
sors újabb fintorát, és a család hamarosan útra kel. Tóra néző domboldal és lubickolás helyett sárszauna és a kút kísérteties szelleme várja
őket, ám a nyár végére minden jóra
fordul, nem utolsósorban Putkela
szomszédnak köszönhetően. A gazdagon illusztrált, egymástól függetlenül is olvasható korábbi kötetek
szintén megjelentek már magyarul
a Koinónia Kiadó gondozásában.
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■ 196 oldal ■ 2699 Ft

1988-ban a belügyi elhárítás a „Banánliget” fedőnevű „konspirált” lakásba vezényli két ügynökét, hogy
éjjel-nappal megfigyeljék a szemközti ház egyik lakását. A két ügynökről
a rendszerváltozás zűrzavarában
megfeledkeznek – ők viszont a parancsnak megfelelően tovább végzik
a munkájukat, éveken át.

Egy fiktív és egy valódi félből álló
szerzőpáros meséli el versláncolatában, mit jelent indiánná válni a 20–
21. században, Magyarországon. A fel
menők sorsának és a saját életútnak
egymásra vetítésével, rekonstruálásával, valós és megálmodott eseményekkel, az egész rezervátumunkra
érvényes élettapasztalat felsejlésével.

Szabó Zoltán

Cseke Ákos

Francia útinapló

■ 264 oldal ■ 2750 Ft

Összeomlás

Magyar, irodalom

■ 300 oldal ■ 3000 Ft

Ha szeretnél többet megtudni a Dunáról, ha érdekel a magyarországi
hajózás története, vagy az elfeledett
dunai szakmák, illetve minden, ami
Európa 2. leghosszabb folyójával kap
csolatos, ez a könyv épp Neked szól!

Franciaország német megszállásakor, 1940-ben Szabó Zoltán író Párizsban volt ösztöndíjas. A közeledő
német csapatok hírére milliós menekülthullám indult el dél felé, velük a
magyar író, kerékpáron. Erről az
exodusról, a francia nemzeti ös�szeomlásról, a „Grand Nation” vereségéről tudósít esszénaplója.

Babitstól Oraveczig, Krúdytól Ottlikig ívelő esszék, melyek arra serkentenek, hagyjunk fel a biztonságos és
kényelmes olvasási stratégiánkkal, s
ne a művek köré szőtt közhelyek körül forogjunk, hanem lépjünk saját
olvasói önvizsgálatunk útjára.

Zalán Tibor

Bene Zoltán

egy lassúdad regény,
négy, szétszaggatva

■ 380 oldal ■ 3200 Ft

Papírváros

Isten, ítélet

■ 376 oldal ■ 3500 Ft

A regényfolyamam negyedik része
több cselekményszálon fut. Mindenütt az élet és halál mezsgyéjén – a
főhős építész körüli külső történések
egyre szűkülnek. A „valóság” helyébe
álomszerű észlelések és hallucinációk
lépnek.

Zelei Miklós

Gyilkos idők

Kossuth Kiadó
Szakonyi Péter

Aranyemberek
■ 208 oldal ■ 3400 Ft

Darvasi László – Márton
László, Tasnádi István –
Závada Pál

Az ember tragédiája
2.0
■ 192 oldal ■ 3990 Ft

A XIV. században, Károly Róbert és
Nagy Lajos uralkodása alatt játszódó
történet főhőse, Szórád Lőrinc Zách
Felicián kíséretében kerül a királyi
udvarba; a merénylet során az uralkodó védelmére kel, s ez örökre meghatározza a sorsát…

Vajon ma hogyan lehet nagy cégeket és nagy vagyont felhalmozni?
Hazánk és korunk „aranyembere”
meg tudja őrizni arcát és személyiségét? Interjúk Magyarország leggazdagabb embereivel.

Kiss Anna

Pungor András

Kuncze Gábor

■ 198 oldal ■ 3000 Ft

■ 240 oldal ■ 3400 Ft

■ 368 oldal ■ 3990 Ft

„…Költészetem a maga sajátos nyelvén kezdettől a lét teljességét igyekszik megragadni. Valami közös történetet mond… Maradok, aki – költő –, teszem a dolgom e képtelen világban, változom, megérint felemás
szentsége. Szellemi katedrálisokat
emelők ereje bátorít. Sokaké.”

Portrékötet, a műsorvezető életéről,
emlékeiről szóló beszélgetésekkel,
1960–2020 közötti kordokumentumokkal, Rónai élete szereplőinek
megszólalásaival, és néhány fontos,
televíziós riportjával.

Kuncze közismert humorával elevenít fel számos történetet az elmúlt
harminc évből, miközben kitér a
jelen visszásságaira is, elemzi-értékeli pártja tevékenységét.

Hideglelés

Az EGON

A székesfehérvári Vörösmarty Színház folytatta Ádám és Éva történetét. Vajon merre vezette az embert a
huszadik század, és milyen utat mutat neki a huszonegyedik?

Várjuk ki a végét...

Epikus improvizációk
■ 164 oldal ■ 2500 Ft

Az öngyilkosság és a gyilkosság motívumrendszerének segítségével fejti
föl Zelei Miklós egy magyar falu elmúlt hét évtizedének folyamatos
pusztulását. Groteszk, csetlő-botló
pártemberek, a „jövődarálók” pusztítják tervszerűen a faluközösség és a
családok életét...
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Limpár Imre

100 mondat, ami
megváltoztatta az
életemet
■ 256 oldal ■ 3600 Ft

Kőrössi P. József

Zsákutca két
irányból
Köszönjük neked, kondukátor
■ 304 oldal ■ 3600 Ft

Kossuth –
Felsőbbfokú
Tanulmányok
Intézete
Nagy András

A nyugati ember akkor lesz képes a
jövőben megmaradni, identitását
megtartani, ha visszatér a nyugati
gondolkodás kezdeteihez, amikor a
nyelv erejével szembeszállt a létezők
egészével, rákérdezve arra, ami van.

Halálos együttérzés

Könyv Guru

A „magyar ügy” és az ENSZ,
1956–1963

Rutkai András

■ 560 oldal ■ 4990 Ft

A péceli oroszlán
és más családi
történetek
■ 160 oldal ■ 2990 Ft

Különleges kötetet tart kezében az
olvasó, mert ezt egy pszichológus
írta a saját lelkéről. E könyv 100 élet
esszenciát tartalmaz, amely gyökerestül változtatta meg a szerző életét.

Köves József

Isten veled,
Tiszavirág!
■ 208 oldal ■ 2990 Ft

Csaknem tíz éven keresztül készültek ezek az olykor tragikus, máskor
humoros, tragikomikus történetek,
amelyek a Ceaușescu-féle diktatúra
működését írják le az áldozatok különleges szemszögéből.

Bezsenyi Tamás – Böcskei
Balázs

A szocializmus bűnbarlangjai – Addig
bűnözünk, ameddig
Kádár él
■ 320 oldal ■ 3800 Ft

Nagy András több mint negyedszázada kutatja, hogy mi történt Nyugaton, főként az ENSZ-ben 1956
őszén és a következő években, hogy
kik és hogyan képviselték a magyar
forradalom ügyét, s kik voltak ennek ellenfelei. Erről szólt a 2005-ben
megjelent, A Bang-Jensen-ügy – ’56
nyugati ellENSZélben című kötete.
Az azóta eltelt években rengeteg dokumentum vált hozzáférhetővé –
ezt a hatalmas forrásanyagot dolgozza fel a szerző új könyvében.

Csepeli György

Ember 2.0

A mesterséges intelligencia
gazdasági és társadalmi
hatásai
■ 272 oldal ■ 3400 Ft

A regény a 30-as években játszódik
Budapesten. Főhőse, Gál Júlia az
1933. évi magyar szépségkirálynő.
Filmre kívánkozó történet, amelyben egyetlen sorson keresztül egy
teljes korszakot meg lehet ismerni.
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Bűnügyek, bűnözők és bűnök által
mutatunk be egy rendszert, melyben milliók így vagy úgy, de megtalálták a helyüket. Ez felér annak a
tükörnek a megtisztításával, amelybe
nem szeretnének belenézni. Az ugya
nis, hogy miként bűnözünk, arról is
beszél, milyen titkokat őrzünk.

Az egyik novella arról szól, hogyan
indította el nagymamám az első világháborút, mikor hadat üzent Szerbiának. Utána nagymama igyekezett
mindent rendbe hozni, és szépen
felnevelt három gyereket, Ruttkai
Évát, Ottót és Ivánt. Szüleim különböző színházakban játszottak, és
próbálták feldolgozni azt a traumát
is, hogy (öcsém szerint) Kádár János
ellopott tőlünk egy japán filctollat.
A válogatásban szereplő első mű
maga A péceli oroszlán, egy misztériumjáték, mely választ ad az élet nagy
kérdéseire, és egyesíti magában a
népi bölcselet, valamint a pesti kabaré örökbecsű erényeit, közben pedig
emléket állít Karády Katalinnak is.

Közép- és Keleteurópai Történelem
és Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

Gerő András

Mozaik

Magyar jelenidő és történelem
■ 388 oldal ■ 3500 Ft

Kráter Műhely
Egyesület
Lisztóczky László (szerk.)

Örök útitársak

Bányai András

A mi Jánosunk
(L. János dicsőséges élete)
■ 440 oldal ■ 5000 Ft

Válogatás a magyar költészet
legszebb szerelmes verseiből

Tőkéczki László

A bohém zseni

■ 248 oldal ■ 3800 Ft

Gróf Andrássy Gyula
szellemi-politikai arcéle
■ 148 oldal ■ 3500 Ft

Gerő András mozaikjai „korszerűtlenek”, hisz hiányzik belőlük a túlfeszítettség és a vitát elfojtó kizárólagosság, de reményt keltőek, mert a
múlt és jelen közti szakadék érzéki
csalódásnak bizonyul.

Andrássy Gyula kivételes politikai
tehetség volt, a szabadság szerelmese, a reálpolitika mestere, a hagyomány tisztelője. Művelt, de nem kioktató, alapos, de nem kukacoskodó és mindenkor szórakoztató.

Sziveri János

A szélherceg
Válogatott versek
■ 204 oldal ■ 3290 Ft

Domonkos László

Rendkívül olvasmányos történelmi
regény közel viszi az olvasót a huszadik század mindennapi valóságába.

Herczeg Ferenc
Lisztóczky László ajándéka, aki Isten
ajándékkosarából kiválogatta a legszebb gyöngyszemeket, a magyar
költészet legszebb szerelmes verseit.

Az élet kapuja
■ 116 oldal ■ 2000 Ft

Lisztóczky László (szerk.)

„Igazán csak itt
sírhatsz, itt
mosolyoghatsz”

Magyar költők egyetlen versei
hazáról, szülőföldről

Átállt szovjet
katonák 1956-ban

■ 220 oldal ■ 4000 Ft

Tények és legendák
■ 204 oldal ■ 3490 Ft

A mű, amelyet háromszor jelöltek
Nobel-díjra! Az író egyik legjobb
történelmi regénye.

Sziveri János, a legendás szélherceg,
a szabadságból töltekezett. Versei
azokhoz szólnak, akik ugyanolyan
szabadok, mint ő.

Domonkos László az 1956-os forradalom és szabadságharc oldalára
átállt szovjet katonák sorsát kutatja.
Legtöbbjük nevét sem tudjuk, pedig
ők is nagy árat fizettek azért, hogy a
magyarok mellé álltak.

Lisztóczky László ebben a válogatásában a hazájukat, a magyarságot
féltő költők egy-egy versét válogatta
össze.
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Farkaslaki Jakab György

Somlay Gizella

Kő Boldizsár

■ 120 oldal ■ 3800 Ft

■ 156 oldal ■ 3000 Ft

■ 20 oldal ■ 500 Ft

Útravaló

Világszirmok 2.

Mesél a játszótér

Kronosz Kiadó
Agora Zsuzsanna

A nácizmus történeti
pszichológiája
■ 256 oldal ■ 3950 Ft

A szerző, aki mindenekelőtt fa- és
csontszobrászként vált közismertté
a magyarság előtt – élete derekán
döntött úgy, hogy összegyűjti a saját
verseit.

Vincze József

Paletta
(versek)

■ 88 oldal ■ 2000 Ft

Kő Boldizsár mesélő játszóterein
szerzett élményeiket újra felidézhetik e könyvecske rövid népmeséinek
segítségével.
A világjáró szerző utazásainak derűs kalandjai (a sorozat 2. kötete)
tükrözik a szerző olthatatlan vágyát
a világ megismerése iránt, melyet
nem hiúsít meg a pénztelenség, a
nyelvi akadály, a fizikai erőpróbák
sokasága, mert ezek leküzdésére két
fegyvere is van: a humor és az optimizmus.

Urbán Gyula

Ping és Pong, a két
kicsi pingvin
■ 48 oldal ■ 1980 Ft

Véssey Ede

A kötet nem a náci rendszer működését és a politikai motivációkat
elemzi, hanem azokat a lélektani
folyamatokat, amelyek a történeti
kutatásban eddig kevésbé kaptak
figyelmet.

Takács Tibor (szerk.)

Számvetés

A Rajk-per éve:
közelítések 1949-hez

(versek)
■ 159 oldal ■ 2500 Ft

■ 280 oldal ■ 4350 Ft

Ebben a meseregényben két kicsi
pingvin, Ping és Pong izgalmas kalandokon megy át…
A költő ötödik kötetében is előtör
színes egyénisége, ami kifejezésre jut
a versei tartalmi sokszínűségében is.
A földi emberélet elmúlása felé közelítő korú alkotó végső számvetése
kérdésfelvetéseinek
eredményeit
osztja meg olvasóival.

26    

1949 kulcsév volt a kommunista
diktatúra kiépítésének folyamatában, ekkor vált világossá, hogy egy
olyan rezsimről van szó, amelyben
még egy kommunista vezető, tehát
senki sem lehet biztonságban.

Alabán Péter

Egykor volt
gyárváros...

Kisantal Tamás

Az emlékezet és
a felejtés helyei

Dévényi Anna

Nemzetnevelésparafrázisok

Két Anschluss között
Nyugat-Magyarország és
Burgenland Wilsontól Hitlerig

Társadalmi változások Ózdon
és környékén a rendszerváltástól napjainkig

A vészkorszak ábrázolásmódjai
a magyar irodalomban
a háború utáni években

■ 346 oldal ■ 4500 Ft

■ 320 oldal ■ 4500 Ft

Túlélni és megmaradni – e két lét
elem lett aktuális kérdés a csökkenő
létszámú, elmaradott régiókban. A
kötet a rendszerváltás helyi társadalomra gyakorolt hatásait térképezi
fel Ózdon és környékén.

A kötet a holokauszt korai magyar
irodalmi reprezentációnak feltérképezésére vállalkozik, bemutatja,
hogy a háború utáni másfél évtizedben milyen módon ábrázolták a vész
korszakot a magyar irodalomban.

E kötet három magyar nemzetnevelés-parafrázissal foglalkozik – egy
pedagógus: Imre Sándor, egy oktatáspolitikus: Hóman Bálint és egy
(párt)politikus: Gömbös Gyula terveivel.

Vajon hogyan tesz szert egyik vesztes a másik birtokára? Milyen okok
húzódtak meg a nyugatmagyar kérdés mögött, és milyen kihatással
volt az eset a két ország és nép viszonyára?

Fábián Máté

Márkus Beáta

Slachta Krisztina

Szőts Zoltán Oszkár

A német származású civilek
Szovjetunióba deportálása
Magyarországról 1944/1945

A magyarországi németek
kapcsolatainak állambiztonsági ellenőrzése – egy ellenségkép története

Egy fajvédő főispán
a Horthy-korszakban
Borbély-Maczky Emil
(1887–1945)
■ 324 oldal ■ 3200 Ft

A főhös sikeres katona, országosan
ismert és elismert politikus, Gömbös Gyula miniszterelnök bizalmasa és barátja, valamint a fajvédő
szervezkedés egyik vezető egyénisége volt a Horthy-korszakban.

„Csak egy csepp
német vér”

A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig

Tóth Imre

■ 472 oldal ■ 5500 Ft

■ 268 oldal ■ 3500 Ft

„Rokonlátogatók”

■ 472 oldal ■ 5500 Ft

■ 328 oldal ■ 4500 Ft

E kötet a köznyelvben csak „malenkij robot”-ként ismert esemény
részleteit tárja fel átfogó, több szempontot érvényesítő jelleggel Magyarország deportálásban érintett
összes régiójában.

Az ún. rokonlátogatók, azaz a második világháború után Magyarországról kitelepített németek és itthon maradt rokonaik kapcsolattartására, a svábok utazásaira a magyar
állambiztonság is felfigyelt.

Az első világháború
az 1945 előtti magyar
történetírásban
Nézőpontok, műfajok,
intézmények
■ 268 oldal ■ 3500 Ft

A Nagy Háborúról könyvtárnyi irodalom született 1914 óta, ugyanakkor magyarországi historiográfiájáról nem készült még átfogó áttekintés. A kötet ezt a hiányt pótolja.
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Valuch Tibor

Mindennapi
történeteink
Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok
■ 276 oldal ■ 3200 Ft

KSH Könyvtár – KSH

Látóhatár Kiadó

Rózsa Dávid – Rovács
Barna (szerk.)

Hogy mondjam el?

A számontartott
nemzet

Magyar költők szerelmes
versei
■ 124 oldal ■ 1750 Ft

■ 408 oldal ■ 14 990 Ft

A kötetben egybegyűjtött írások
nem a politika vagy a nemzet történetével foglalkoznak, hanem a politikát formáló és a nemzetet alkotó
hétköznapi emberekkel, helyükkel,
szerepükkel, gondolkodásukkal.

Baráth Magdolna –
Szekér Nóra (szerk.)

Ügynökhistóriák
a Lajtán innen és túl
Hírszerzéstörténeti
tanulmányok

A Trianon-emlékév kapcsán megjelenő kiadvány hazánk 1867 és 1945
közötti történelmét mutatja be statisztikai térképek segítségével. A tizenhárom fejezetre tagolódó kötet
többek között a közigazgatás, a népmozgalom, a kultúra, a közlekedés és
az idegenforgalom területén bekövetkezett változásokat szemlélteti.

Labrisz Egyesület
Nagy Boldizsár (szerk.)
és 17 szerző

Meseország
mindenkié

■ 180 oldal ■ 3000 Ft

Lector Kiadó,
Marosvásárhely
Láng Orsolya

Pályamatricák
Útirajz
■ 184 oldal ■ 3500 Ft

Illusztrált útirajzában Láng Orsolya
a felfedező derűs tekintetével néz
szét Göttinga, Porto, Konstanca,
Makaó, Koszovó utcáin, tájain, arcain.
Szerelem. Féktelen erővel izzó vágy
és maradéktalan beteljesülés. A tökéletes harmónia és a legforróbb szen
vedély összhangja és teljessége.
Ki tudná szebben megfogalmazni
a szerelem varázslatos érzését, mint
a magyar nyelv kifejezéskincseit leg
tökéletesebben ismerő nagy költőink?
Verseikben helyettünk is beszélnek.

Vincze Ferenc

A hegyi hódok
tündöklése és bukása
Tárcák, tárcanovellák
■ 184 oldal ■ 3500 Ft

Viczián Zsófia

Budapesti fák
Kéregbe zárt történelem

■ 300 oldal ■ 4350 Ft

■ 320 oldal ■ 4450 Ft

A kötet tanulmányai eddig ismeretlen források felhasználásával mutatják be a magyar (és szovjet) kommunista állambiztonság ausztriai,
németországi és dániai tevékenységét.
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A mesegyűjteményben ismert mesék
átiratai szerepelnek kilenc jól ismert
és nyolc új alkotó tollából, olyan hősökkel, akikkel a nehéz sorsú vagy
marginalizált helyzetben élők is tudnak azonosulni.

Budapest különleges, idős vagy a kulturális örökség szempontjából érdekes fáiról és rajtuk keresztül a városról
szól ez a kötet. E híres fák a főváros
múltjának szemtanúiként a régi időkről is mesélnek.

A tárcák, tárcanovellák hétköznapi,
ismerős helyzetekről szólnak: albérlettel, családdal, párkapcsolattal,
munkával, identitással kapcsolatos
kérdések merülnek föl bennük.

Libri Kiadó

Kiss Nikoletta

Fábián Janka

Régmúlt napok
fénye

■ 428 oldal ■ 3999 Ft

Könyörtelen a választás
szerelem és szabadság között

A könyvárus lány

Kiss Nikoletta regényében Budapest, Berlin és Bécs, illetve a 20. századi európai történelem kulisszái
között elevenedik meg egy család
három generációjának élete és egy
különleges szerelem története.

Fiala Borcsa

Rubik Ernő

Minden lapnak három oldala van

■ 280 oldal ■ 3999 Ft

A mi kockánk

Napló a pokol tornácáról

Szilasi László

Soha

■ 148 oldal ■ 3299 Ft

Kései házasság
■ 200 oldal ■ 3299 Ft

A Soha új optikájú holokauszt kisregény, fejlődéstörténet: Stein Albert „futása” során kirajzolódik és
nagyszabású tablóvá szélesül a korabeli magyarországi miliő. A szöveg ereje földhöz szegez – nem letenni való olvasmány.

Vajda Ilma és Gavenda Péter 1964ben találkozik Szegeden. A regény
hol idilli, hol melankolikus, de mindig kristálytiszta és tűpontos rajz arról a törékeny erőről, amely két embert összeköthet.

Spiró György
Szentesi Éva

A legfontosabbat
utoljára hagytam

Malaccal teljes
éveink
■ 88 oldal ■ 2499 Ft

■ 176 oldal ■ 3499 Ft

■ 200 oldal ■ 3599 Ft

Fiala Borcsa, a népszerű WMN online magazin főszerkesztője új regényében kíméletlenül világít rá a
kapcsolatok törékenységére, az élet
azon apró mozzanataira, amelyek
szép lassan beférkőznek a kövek
közé, és megrepesztik egy házasság
szilárdnak hitt falát.

Magvető Kiadó

■ 460 oldal ■ 4699 Ft

Julcsi osztályidegen szülők kisebbik
gyermekeként az ötvenes évek Budapestjén nő fel. A zord, ellenséges
világban szinte az egyetlen örömet a
könyvek és az olvasás jelentik számára. Az ötvenhatos forradalom
véres napjaiban menekülni kényszerül, végül egy amerikai kisvárosban köt ki.

Drill

Szabó Stein Imre

A mi kockánk – mely a világ számos pontján a magyar kiadással egy
időben jelenik meg – tanulságos
utazásra invitálja az olvasót a matematika, a pszichológia, az oktatás, a
képzőművészet, a design, az építészet és a popkultúra területén.

„2015. május 13-án megkaptam életem legfontosabb eredményét: negatív lett a PET CT eredményem.
Ebben a kötetben benne van mindaz, amit megtanultam a lelkemről és
a fizikai valómról a sokszor fájdalmas gyógyulás és testi-lelki rehabilitáció kőkemény évei alatt.”
Szentesi Éva

Spiró új könyve egy hosszabb és két
rövidebb esszét tartalmaz, amelyek
felfűzhetők az 1969–1989–2019-es
évszámokra. A címadó esszé önéletrajzi történet, személyes visszaemlékezés az Eötvös Collegiumra.
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Erdős Virág

Nádasdy Ádám

Marianna D. Birnbaum

Tolnainé Kassai Margit

■ 120 oldal ■ 2699 Ft

■ 200 oldal ■ 3299 Ft

■ 120 oldal ■ 2999 Ft

Feljegyzések a Sztehlo
gyermekmentésről

Hősöm

A szakállas Neptun

Apu

Óvoda az óvóhelyen
■ 432 oldal ■ 4999 Ft

A Hős utcában található Budapest
legnagyobb szegregátuma. Erdős Virág az utóbbi néhány évben sok időt
töltött az itt élő gyerekek és felnőttek
között, a versek az ő történeteiknek
adnak hangot.

Krusovszky Dénes

Áttetsző viszonyok
■ 96 oldal ■ 2699 Ft

Nádasdy első szépprózai könyvében
szerelmes történeteket olvashatunk
arról, hogyan lehet felvállalni az érzéseinket, hogyan lehet úrrá lenni
testi és lelki vágyainkon, vagy éppen
hogyan uralkodnak azok mirajtunk.

Marianna D. Birnbaum kisregénye
édesapja élettörténetét meséli el: egy
európai zsidó férfi megrázó történetét a XX. századból. Üldöztetés, túlélés, újrakezdés bármikor és bárhol,
ha a történelem úgy hozza.

Tolnainé Kassai Margit banktisztviselő, fotográfus, 1944–45-ben a Jó
Pásztor Bizottság gyermekotthonaiban bujkáló gondozónő memoárnaplója máig kéziratban rejtőzött.

Kiss Noémi

Szálinger Balázs

Bakos Gyöngyi

■ 124 oldal ■ 2999 Ft

■ 216 oldal ■ 3299 Ft

Balaton

Al-dunai álom

Nyolcszáz utca
gyalog
■ 112 oldal ■ 2999 Ft

Krusovszky Dénes új verseskönyve
egy modern álmoskönyvhöz hasonló: a szürreális, mégis mindennapi,
szokatlan képek megfejtése az olvasóra vár.

Kiss Noémi erőteljes Balaton-novelláiban a felfedezés izgalma és a szorongás
felkavaró érzései keverednek. A nyaralás önfeledt öröme mellett megbicsaklott sorsokat, bűnöket, titkokat és hazugságokat mos partra a víz.
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Az Al-dunai álom egy utazás krónikája. Egy sokarcú és sokmúltú terület
feltérképezése, utazás időben és térben, a történelemben és a személyes
életben. Friss és üdítő olvasmány.

Bakos Gyöngyi első kötete szó szerint is erős irodalmi indulás. Városrészletek Budapesttől Prágán és Párizson át Stockholmig, epizódok a fiatal felnőttkor jelenétől a gyerekkor
mélyéig.

Tamás Zsuzsa

Tövismozaik
■ 160 oldal ■ 2999 Ft

Manó Könyvek
Kiadó
Finy Petra

Balázsy Panna

Csapody Kinga

■ 160 oldal ■ 2990 Ft

■ 64 oldal ■ 2290 Ft

Csokiszuflé

Irány Pécs!

Bodzaszörp
■ 88 oldal ■ 3490 Ft

A regény egy fiatal képzőművész krí
zisekkel teli időszakát és a krízisekből
való kilábalást beszéli el. A névtelen
főszereplő emlékezik vissza meghatározó szerelmi csalódására és édesanyja elvesztésére.

A nagyszülők olyan szeretetet tudnak
adni, melyet senki más, mégis talán
méltatlanul kevés történet szól róluk.
A történetek az érzelmek és a
szeretet kertjébe vezetnek, ahol
Bogdán Viki szívmelengető illusztrációi kísérik végig az olvasót.

Szaniszló Judit

Maros Edit

■ 264 oldal ■ 3499 Ft

■ 256 oldal ■ 2990 Ft

Leli élete

Bonyolult egy csaj

Helló csajok, mindenki itt van? Az
elmúlt hónapokban csupa olyan
történt velem, mint még soha. Elaludtam osztályfőnöki óra alatt a
saját ágyamban, egyelőre csak online ismerem az új osztálytársamat,
és a szomszéd néni világsztár lett,
mert gázálarcban jár vásárolni.

A három gyerek, szüleik és állataik
ezúttal Pécsre és környékére érkezik
Csapody Kinga meséjében. Kalandjaikat olvasva mi is belevethetjük
magunkat Pécs belvárosába és a
Tettyére, ellátogatunk Abaligetre és
Orfűre is.

Tóth Krisztina

Kígyóuborka
■ 56 oldal ■ 1990 Ft

Löffler Zsuzsanna

Az elvarázsolt
testvérek és az utolsó
boszorkány
■ 128 oldal ■ 2490 Ft

Ünnepnapok és hétköznapok, tipikus és különleges élethelyzetek tekerednek végig ezen a köteten – pont,
mint egy kígyóuborka. Tóth Krisztina titka abban is rejlik, hogy valódi gyerekhangon szólaltat meg valódi gyermeki gondolatokat és érzelmeket, felnőttes profizmussal és
sok-sok bájjal, humorral.
A regényben semmi sem az, aminek
látszik. A szerző saját maga helyett
Leliről, családregény helyett pedig sze
mélyes vallomást ír. Egy mai nő története, amely a múltban gyökerezik.

Nem könnyű a szülőkkel... legaláb
bis Adél ezt érzi. Nem elég jó semmiből (matekból pláne), az anyukájának nem elég csajos, az apukájának nem elég sportos.
Maros Edit a nagysikerű Hűvösvölgyi suli-sorozat után ezzel a sodró humorú és nagyon is életszagú
regénnyel tér vissza.

Egy szép nyári napon három testvér
– két fiú és egy kislány – a szegedi
vadaspark egyik padján üldögél,
amikor egyszer csak megjelenik
mellettük egy ősz hajú férfi.
Kisvártatva kiderül, hogy ő nem
más, mint Bonifác, a varázsló, aki
pálcájának egyetlen érintésével átjuttatja a testvéreket a mesék világába, egészen pontosan Sárkányperemre, Tűzkő várába. Máris kezdődhetnek a csodás lovagi kalandok!
Igen ám, de nem mindenki örül a
gyerekek érkezésének...
Löffler Zsuzsanna meseregényét
Rátkai Kornél remek humorú illusztrációi díszítik.

31

91. ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Kertész Edina

Farkas Nóra

■ 160 oldal ■ 2290 Ft

■ 32 oldal ■ 1990 Ft

Lajhár, a sztár

Lona szeretné, ha az osztály menő
lányai, Menta Málna és Napsugár
bevennék maguk közé a csapatba.
Igyekszik felhívni magára a figyelmet. Fotókat készít magáról, amik
felkerülnek róla az internetre. De
nem hozzák el a várva várt sikert,
sőt, mindenki kineveti, osztálytársaik gúnyolódásának céltáblája lesz.
Még szerencse, hogy új barátra talál
Drazsé, az elszánt környezetvédő
személyében, és feltűnik az életében
Pedró nagybácsi is, aki a messzi
Costa Ricából érkezik.

Mucha Dorka

Nincs idő

Összeköt a barátság

Marosi Ernő

Botár István

Válogatott írások a középkori
művészet történetéről 1–3.

A Csíki-medence középkori
településtörténete

■ 1408 oldal ■ 14900 Ft

■ 656 oldal ■ 8900 Ft

„Fénylik a mű
nemesen”

Kobak nem szeret elbúcsúzni az anyu
kájától reggel az óvodában. Ilyenkor
durcás, még az autók sem tudják fel
vidítani, sőt, Pannival sem akar együtt
játszani. Hátat fordítanak egymás
nak, és külön építenek. Csakhogy vé
gül mégis kiderül, milyen jó móka a
közös játék.
Az Összeköt a szeretet szerzőjének
új könyve.

Havasok keblében
rejtező szép Csík

Az Erdély keleti részén elterülő varázslatos Csíki-medence 11–16.
századi településtörténetét mutatja
be a páratlan illusztráltságú kötet,
főként az utóbbi két évtized régészeti kutatásai alapján.

Martin Opitz Kiadó
Tóth Csaba

Bardus, grossus,
florenus

Mathias Corvinus
Collegium Alapítvány –
Nemzeti Emlékezet
Bizottsága

Pénzverés az Anjouk
Magyarországán
■ 304 oldal ■ 5900 Ft

Czókos Gergely – Kiss
Réka – Máthé Áron –
Szalai Zoltán (szerk.)

■ 216 oldal ■ 2690 Ft

Magyar hősök
Elfeledett életutak a
20. századból
■ 456 oldal ■ 5900 Ft

Lili épp a gimit kezdi, és nem találja
a helyét. Áron ugyan meghódítja a
szívét, de ahogy telik az idő, mintha
álmai lovagja inkább börtönőrnek
tűnne, és Lili lassan már azt sem
tudja eldönteni, hogy meddig tart a
szerető féltés, és hol kezdődik az,
ami már nem normális...
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Az Anjou-kor a pénzverés tekintetében új fejezetet nyitott a Magyar
Királyság életében. A könyv három
magyar uralkodó, I. Károly, I. Lajos
és Mária pénzverését mutatja be, és
igazi különlegességként Buda város
autonóm pénzkibocsátását.

Marosi Ernő, a művészettörténet-
írás doyenjének válogatott írásait
tartalmazó kötet. 80 tanulmány, közöttük számos eddig publikálatlan
vagy csak idegen nyelven megjelent, a szerző 80. születésnapjára.

A válogatás szereplői olyan, többségükben méltánytalanul elfeledett
emberek, akik életük kockáztatása
árán is vállalták a küzdelmet a 20.
századi elnyomó rezsimek önkényével szemben.

MEDIO Kiadói Kft.

Méry Ratio Kiadó

Hamvas Béla
(Katona Zsuzsa)

Orosz István

Olyan egyszerű volt,
mint egy rög
Interjúkötet

Örömajkon örömének
Képes történelmi fejtádító
(1945–1990)
■ 70 oldal ■ 4400 Ft

■ 250 oldal ■ 2990 Ft

Kötetünkben 17 olyan ember szólal
meg és meséli el emlékeit Hamvas
Béláról, aki még életében, személyesen ismerte őt, akár mint családtag, akár mint tanítvány, barát, ismerős vagy munkatárs.

Hamvas Béla
(Katona Zsuzsa)

Önmagunk teljessége
Interjúkötet
■ 150 oldal ■ 4500 Ft

A könyv címe, ahogy a belső szövegek is, a korra jellemző hurráoptimizmust idézik meg, de a tréfás-kritikus hangütés ellenére pontos definícióját adják az ismert politikai, gazdasági és kulturális fogalmaknak, az ávónak és csengőfrásznak, a pártállamnak és a padlássöprésnek, a békeharcnak és a személyi
kultusznak, a téeszcsének és a kirakatpernek, a gulyáskommunizmusnak és az elvtársi szájcsóknak, a vasfüggönynek és a három Té-nek…

Milton Friedman
University Press
Pelle János

Vérvád, hisztéria,
népítélet

tént, sokkal bizonytalanabb a tudásunk. Ezért fontos feltárni és elemezni mindazt, amit a munkaszolgálatból megszökött, vagy a táborokból visszatért zsidók átéltek Kelet- Európában. Miután véget ért a
második világháború, a fasiszta
szervezeteket betiltották, a zsidókat
diszkrimináló törvényeket eltörölték. Mégis fellángolt a vérvádas
gyűlölet, amiben a még mindig
érezhető lélekmérgezésen, meg a
súlyos politikai és gazdasági válságon kívül szerepet játszott a hatalomra törő kommunista párt burkoltan antiszemita politikája is.
Magyarországon a politikai rendőrség provokációi nagyban hozzájárultak a helyzet elmérgesedéséhez,
pogromhoz és egy szörnyű, kettős
lincseléshez vezettek. Minderről évtizedeken át nem lehetett beszélni,
mert a párt titkolta szennyes múltját, de azért sem, mert ártott volna a
magyar nemzet „önbecsülésének”.
Pelle János az 1990-es rendszerváltás óta foglalkozik a témával.
Könyvében új szempontok szerint elemzi a teljesen, vagy jórészt
elhallgatott botrányos ügyeket: a kaposvári és hajdúszoboszlói hisztériákat, a „népítéletet” Szegváron, a Teleki téri tömeghisztériát és lincselési
kísérletet, a pogromot Kunmadarason, a makói zsinagóga felgyújtását.
Eredeti források alapján, a résztvevőkkel készített interjúkkal rekonstruálja az ismételt lincselésbe torkolló
Miskolci munkástüntetéseket.

Petrik Béla

Borbándi Gyula
Egy sors a küldetés
és szolgálat jegyében
■ 248 oldal ■ 4200 Ft

Borbándi Gyula a magyar emigráns
irodalom egyik legjelentősebb alakja. Petrik Béla monográfiája egy közel százéves életút méltó összegzése.

Cs. Szabó László

Hősök és antihősök
Színházi esszék és kritikák
■ 500 oldal ■ 4200 Ft

MMA Kiadó
Bódy Gábor

Egybegyűjtött filmművészeti írások 2
■ 336 oldal ■ 5900 Ft

„Zsidókérdés” Magyarországon
1945-ben és 1946-ban
■ 224 oldal ■ 3490 Ft
A kötet Cs. Szabó Lászlónak, a magyar esszéirodalom koronázatlan
királyának színházi témájú írásait
gyűjtötte egy csokorba. A nagy görög tragédiáktól a romantikán át a
20. századig tart e képzeletbeli színházi kalandozás.

Szemelvények Hamvas Béla műveiből.

Arról, hogy mi történt a holokauszt
alatt, többé-kevésbé tudunk. De arról, hogy miért történt az, ami tör-

A sorozat 2. kötete Bódy Gábor két
játékfilmjének, a Psyché és a Kutya
éji dalának forgatókönyvét tartalmazza, illetve a hozzájuk szorosan
kapcsolódó, különféle jellegű írásokat, válogatott fotókkal illusztrálva.
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Át akarta ölelni
az egész világot
Harag György színháza
■ 320 oldal ■ 7800 Ft

Götz Eszter

Marosi Miklós
építészete
■ 208 oldal ■ 4800 Ft

Harag György rendező az erdélyi és
a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb 20. századi alakja. Az
album gazdag képanyaggal, személyes hangú visszaemlékezésekkel
színesíti munkásságának kronologikus bemutatását.

Divatoktól függetlenül, mindig a
praktikumot szem előtt tartva gazdagodott és mélyült Marosi Miklós
alkotói pályája. Emblematikus szállodaépületek, példaértékű rekonstrukciók, újító jellegű funkcionális
kórháztervezés.

Bán András

Sára Sándor

Haris László

■ 400 oldal ■ 7800 Ft

Részletekben az egész

Gróh Gáspár

Szabó Dezső
Kivezetés a szépirodalomból

Messze túl
a láthatáron

■ 248 oldal ■ 4200 Ft

■ 512 oldal ■ 4800 Ft

Gróh Gáspár monográfiájában az
összetett Szabó Dezső-i életmű egy
fontos részét, az író irodalomszemléletét mutatja be. Egy-egy fejezetben Szabó Dezső Adyhoz és Babitshoz fűződő viszonyát, az író róluk formált képét is bemutatja.

A kuruc „zajdulás” végnapjait és a
harminc évvel későbbi eseményeket
bámulatos érzékkel megidéző Szilá
gyi képes egyetemes szinten megfogalmazni az önmagával számot vető
ember tragikumát.

Szemadám György

Mogul Kiadó

Családtörténet a 20. századból

Marysol K’Owes

Lélekszkafander

■ 328 oldal ■ 8400 Ft

Szilágyi István

■ 208 oldal ■ 4600 Ft

A Chagall ügy
■ 352 oldal ■ 3490 Ft

13 évesen, 1956-ban lefényképezte
a forradalom helyszíneit, de ezek a
rejtegetett képek csak 2005-ben kerültek elő, majd bejárták a világot.
Gazdag életművét több száz fotóval il
lusztrálva Bán András állította össze.
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Az életmű legfontosabb pontjait
összefogó reprezentatív album méltó emléket kíván állítani a sokoldalú
– rendező, operatőr, fotós, tévéigazgató – művésznek. Gazdagon illusztrált írások és közel 200 fotó
eleveníti fel kivételes személyiségét
és művészetét.
Szemadám György szórakoztató
stílusban, ugyanakkor rendkívüli
érzékenységgel megírt családregénye a második világháború után
kifosztott budai polgári réteg küzdelmes helykeresésének kordokumentuma is.

Négy fiatal nő, kinek élete összefonódott, miközben életútjukat titokzatos
halálesetek övezik. Amikor azt hinnénk, már mindent tudunk, jön egy
újabb csavar...

Móra Kiadó
Ágh István, Bartos Erika,
Bella István, Cseh Katalin,
Csoóri Sándor, Csukás
István, Donászy Magda,
Erdős Virág, Farkas Beáta,
Fecske Csaba, Finy Petra,
Gáti István, Gazdag Erzsi,
Gyárfás Endre, Havasi
Attila, Horgas Béla, Ijjas
Tamás, Jász Attila, Kántor
Péter, Kányádi Sándor,
Kassák Lajos, Keresztesi
József, Kiss Judit Ágnes,
Kiss Ottó, Kollár Árpád,
Kovács András Ferenc,
Lackfi János, László Noémi,
Miklya Zsolt, Molnár
Krisztina Rita, Nemes
Nagy Ágnes, Nyulász
Péter, Orbán Ottó,
Romhányi József, Rutkai
Bori, Szabó Lőrinc, Szabó
T. Anna, Szepesi Attila,
Szilágyi Domonkos,
Tamkó Sirató Károly,
Tandori Dezső, Tóth
Krisztina, Turbuly Lilla,
Varró Dániel, Veress
Miklós, Vörös István,
Weöres Sándor, Zelk
Zoltán

Diridongó

Válogatás 70 év legszebb
verseiből óvodásoknak
■ 96 oldal ■ 2999 Ft

Balázs Ágnes, Böszörményi
Gyula, Dávid Ádám,
Dóka Péter, Fehér Renátó,
Garaczi Zoltán, Kalapos
Éva Veronika, Kiss Judit
Ágnes, Krusovszky Dénes,
Majoros Nóra, Mán-Várhegyi Réka, Marék Veronika,
Mészöly Ágnes, Miklya
Luzsányi Mónika, Molnár
Krisztina Rita, Nógrádi
Gábor, Nyulász Péter,
Pacskovszky Zsolt, Szabó
Imola Julianna, Szenderák
Bence, Tóth Kinga, Vig
Balázs, Zágoni Balázs,
Zalka Csenge

földszerű bolygóra kerülnek, ahol
nemcsak virtuális és valóságos ellenfelekkel kell megküzdeniük, hanem saját magukkal is. Ha kudarcot
vallanak, az emberiség sorsa megpecsételődik.

Bartos Felicián

Andris és a Fehér
Démon
■ 256 oldal ■ 2699 Ft

ját élményeit, a varázsnapló feladatait követve rögzítheti is azokat.
Így a napló a kisiskolás emlékeinek
őrzőjévé is válik.

Acsai Roland,
J. Kovács Judit

Kerekítő manó
mini meséi
■ 56 oldal ■ 1999 Ft

Amikor a kukák
világgá mentek

Mai mesék a zöld jövőért

Kerekítő manó és hű barátja minden évszakban feltalálja magát: nyáron szivárványt festenek, ősszel segítenek koppanni a gesztenyéknek,
a tél egy gyönyörű hógömbben talál
rájuk, tavasszal pedig felvidítják a
pityergő virágsárkányt.

■ 128 oldal ■ 3999 Ft

A Móra 70. ünnepi éve alkalmából
megjelent antológiában ma élő
szerzők örökítik meg azt, hogy ők
miként gondolkodnak napjaink
legégetőbb kérdéséről, a környezetvédelemről, mindannyiunk közös
otthona, a Föld sorsáról.

Gáspár András Gáspár

Föld 2 záróvizsga

Andris lemegy a térre, és egy másik,
különleges világba kerül, ahol igazi
hőstetteket várnak tőle, és azt hogy
legyőzze a Fehér Démont. Ehhez
egyszerre kell hadvezérré, harcossá
és remek stratégává válnia, és azt is
el kell érnie, hogy a világ furcsa lakói mind mellé álljanak.

Napkút Kiadó
Bertalan Tivadar

Csend/élet

■ 920 oldal ■ 4990 Ft

Balázs Ágnes

Egy elsős
varázsnaplója
Rajzolj! Színezz! Vezess
naplót Lufival!
■ 120 oldal ■ 2699 Ft

■ 336 oldal ■ 2999 Ft

A szerző életműkötete, „egyszemélyes köteteinek” tizenötödik darabja. Egyszemélyes: szöveg és illusztráció – mester fokon. Remek humor, egyéni, pontos történetkezelés, saját, azonnal felismerhető szellemes stílus.

A Móra 70. ünnepi éve alkalmából
megjelent kötetet az elmúlt 70 év
gyerekirodalmának klasszikusaiból
és a kortársak legizgalmasabb verseiből válogattuk, hogy a gyerekekkel már óvodáskorban megszerettesse a költészetet.
A Föld 2 kamasz hősei érthetetlennek tűnő körülmények között egy

Lufi történeteit meghallgatva a kis
iskolás megoszthatja szüleivel a sa-
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Gion Nándor

Keresünk egy jobb
hajót

L. Horváth Katalin

„Az utolsó mondattal
kezdd!”

Drámai művek, filmvázlatok,
önreflexiók

Kulka Frigyes – Egy rendkívüli
gyógyító emlékére

■ 552 oldal ■ 3990 Ft

■ 512 oldal ■ 5990 Ft

Az életműkiadás 7. kötetének szerkezetét a 20. század íve rajzolja ki. A
komoly témák között ott vannak
Gion kedves történetei, bennük a
történetek mesélőihez vagy a gyerekkorhoz fűződő viszony és az író
hamisíthatatlan iróniája.

„Hihetetlen tehetsége volt a sebészethez, a gyógyításhoz, az élethez.
Mindenki érezte, hogy rendkívüli
ember, nem lehetett nem felnézni
rá.” (Dr. Kostic Szilárd)

Hétvári Andrea

Mészáros Urbán Szabó
Gábor

Pettyes Katicám
Gyermekversek minden
évszakra

A győri regény
■ 592 oldal ■ 4990 Ft

■ 80 oldal ■ 2490 Ft

Petőcz András

A. Victoria Vázquez

Egy évszázad története

■ 192 oldal ■ 3490 Ft

Idegenek-trilógia

Lázadók

■ 736 oldal ■ 4990 Ft

Petőcz András regénytrilógiájának
végleges formája ez, a három egybefüggő történet, az Idegenek, a Másnap, az Aysa mostani kiadásunkkal
lett teljes. A trilógia egy lehetséges
világot mutat meg nekünk, amely
világ, reméljük, nem létezik.

Napraforgó
Könyvkiadó
Eliseo Garcia

Barátkozz
a hangszerekkel

Kamasznak lenni nem könnyű. Cris
problémás gyerek, aki kap még egy
esélyt: nevelőintézet helyett egy művészeti iskolában kell letöltenie a
büntetését. De megtalálja-e a helyét a
céltudatos gyerekek között?

Gyárfás Endre

Történelmi
kalandok a magyarság
múltjában III.
A 19. századtól napjainkig
■ 104 oldal ■ 4490 Ft

■ 32 oldal ■ 5490 Ft

Tavasz, nyár, ősz, tél – négy évszak
gyermekverseit tartja kezében a
kedves Olvasó. A kötetet elsősorban
óvodás és kisiskolás gyermekeknek
ajánljuk. A versek könnyen tanulhatók, a betűméret megkönnyíti és
örömtelivé varázsolja a gyerekek
számára az olvasást.
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A regény izgalmas és szentimentális
sors-noir, nyomozás az élet sötét értelmetlenségeinek elkövetője után,
leszámolás a bennünk élő „Kettessel”, csalóka fény-, illat- és sorsjáték
egy patinás város díszletei között.

A hangmodult rejtő kötet egy történeten keresztül bemutatja a különböző hangszereket, és a hangjukat is
megszólaltathatják az olvasók. Vajon
a szereplők megtalálják a szívüknek
legkedvesebbet? És az olvasók?

Öt történetben elevenednek meg a
küzdelmes életutak: orvosé, építészé,
íróé, geológusé, biológusé. A nevezetes történelmi alakok és a névtelen
szereplők mutatják be a történelmi
fordulópontok hátterét.

Napvilág Kiadó
Beck Zoltán

A megszólalás
üres helye

Éber Márk Áron

A csepp

A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete
■ 284 oldal ■ 2900 Ft

Balázs Gábor

Párizs
szabad város –1871
A párizsi kommün
■ 392 oldal ■ 3900 Ft

Romológiáról és más dolgokról

Navex Kiadó
Szabó László

Félredobott
aranyrögök
Egy magyar találmány
története

■ 272 oldal ■ 3200 Ft

■ 124 oldal ■ 5000 Ft

Mi a romológia? Mi a cigány irodalom? Van-e a képzőművészetnek etnikus tere? E kérdések mentén olyan
morális és esztétikai megfontolásokhoz jutunk, amelyek árnyalják a világ dolgaihoz való viszonyunkat.

Bajomi-Lázár Péter

A patrónusi-kliensi
médiarendszer
Magyarország 2010–2018

A könyv célja, hogy közelebb vigyen a változáshoz. A magyar társadalom osztályszerkezetének működését akarja feltárni, hogy egyesült
erővel, közösen változtathassuk meg.

Losoncz Alpár

A formakereső
ellenállás

A könyv bőséges korabeli és modern forrást használva tárja fel, hogyan és mely okok nyomán kiáltották ki a kommünt, beszél e városi
forradalom természetéről, illetve
megtorlásáról és utóéletéről is.

Feitl István

Ki volt Rákosi Mátyás?
■ 292 oldal ■ 3200 Ft

Társadalomkritikai tanulmányok

A könyv egy magyar találmány igaz
történetének elbeszélésén keresztül
mutatja be azokat a közállapotokat,
amelyek a magyar találmányok hazai megvalósulását minden elképzelhető módon gátolják.

Nemzeti Emlékezet
Bizottsága

■ 388 oldal ■ 3200 Ft

■ 220 oldal ■ 2900 Ft

Novák Attila

Ideológia
és önazonosság
Az 1953-as budapesti cionista per
■ 204 oldal ■ 2500 Ft

2018-ra a Freedom House a magyar
sajtó „szabad” besorolását „részben
szabadra” változtatta. Hogyan vívtak
ki a kormánypártok ideológiai hegemóniát a média gyarmatosításával és
propagandacélokra fordításával?

Az írások témája a hatalom és fajtái:
az államhatalom, a biohatalom, a
tőke elvont hatalma; valamint velük
szoros összefüggésben a válság, az
emancipáció és a radikális ellenállás
perspektívája..

Iróniával és áthallásokkal teli portré, amely az „ártatlanság korától” a
karaktertorzulásról árulkodó nyelvhasználaton át az életfogytiglani
bűnhődésig mutatja be a méltán
bukott diktátort.

A politikai rendőrség 1953 elején a
keleti blokk „cionista pereinek” mintáját követve annak ellenére csapott
le a magyarországi cionista ifjúsági
mozgalom tagjaira, hogy többségük
erősen baloldali, holokauszttúlélő
fiatal volt.
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Dombi Gábor

Osztályellenségek

NHK Naphegy
Könyvkiadó Kft.

Az 1951-es budapesti
kitelepítés zsidó áldozatai

Boldizsár Ildikó

■ 260 oldal ■ 2500 Ft

A fiú, aki Varjúvárról
álmodott

Kertész Edina

A lány, aki szavakkal
varázsolt
■ 48 oldal ■ 3490 Ft

■ 48 oldal ■ 3490 Ft

Mimi legújabb meséiből megtudhatod, mi az a titkos lesszabály,
milyen egy szemvizsgálat, és hogyan lesz ajándék egy „ledolgozós”
nap. Érdekel, hogy Mimi focizni
vagy rajzolni jár délután? És az,
hogy mivel lehet szerepelni a Ki mit
tud?-on? És tényleg: ki mit tud?
Számtalan kérdés, amivel egy iskolásnak szembe kell néznie.
Tamás Zsuzsa a Kicsi Mimi-sorozatban megszokott érzékenységgel
mesél iskolásokat érintő témákról.

Noran Libro Kiadó
Soltész Béla

Eldorádótól
az Antillákig

A kötetben az 1951-es budapesti kitelepítés kevéssé ismert oldala kerül
reflektorfénybe: családtörténetek
mozaikdarabkáiból bontakozik ki a
holokausztot túlélt budapesti zsidók 1951–1953 közötti szenvedéstörténete.

Gúth Zoltán

Szibériai napló,
1948–1954
■ 508 oldal ■ 3500 Ft

A kamaszként a Szovjetunióba hurcolt Gúth Zoltán többévnyi kényszermunka és száműzetés után
1954-ben térhetett haza. Naplószerű visszaemlékezésének lapjairól a
lágerbeli szenvedések leírásán túl
valóságos szibériai pikareszk- és fejlődésregény tárul elénk.
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Kós Károly élete valóban érdemes
arra, hogy példaként álljon a gyerekek előtt. Nem csupán a budapesti
Állatkert India ősi emlékeit idéző,
szecessziós ízlésű bejárati kupoláját
köszönhetjük neki, hanem századunk egyik legszebb magyar történelmi regényét, Az országépítőt,
drámairodalmunk egyik legkimagaslóbb kompozícióját, a Budai
Nagy Antalt is. Ám az építészeten és
irodalmon kívül mesteri fokon értett a festő- és grafikusművészethez,
művészettörténethez, néprajztudományhoz, vezetett könyvkiadót, szer
kesztett nagy hatású folyóiratot, sőt
országgyűlési képviselő is volt, Erdély lelkének és társadalmi valóságának legjobb értője. Példás családapa, családja jóllétéért és boldogságáért mindent elkövető, felelős csa
ládfő volt, aki szívén viselte országa-
nemzete sorsát is.
„Kalotaszegi ezermester” – így
emlegették őt mindenütt, s ez a kis
életrajzi kötet méltó emléket állít
neki, a fiúnak, aki nem csak álmodozott, hanem minden tervét valóra is váltotta. Kilencvennégy év állt
rendelkezésére mindehhez, s a fél
íves könyvecske ezt a kilencvennégy esztendőt mutatja be gyerekek
számára is érthető nyelven, izgalmas és érdekes epizódokat válogatva az „országépítő” életrajzából.

Élt egyszer egy kislány, aki előtt egy
könyvet lapozgatva megnyílt egy
szavakból épülő varázslatos világ.
Szabó Magda azonnal tudta, hogy
ebben a világban van az igazi helye.
A kislány mielőbb olvasni és írni
akart, hogy a valóság az ő képzeletbeli világához és az álmaihoz igazodjon. A valóság azonban, amelyben felnőtt, majd gyerekeket tanított, regényeket, verseket és színdarabokat írt, nehezen igazodott, és
sok-sok évnek kellett eltelnie addig,
míg végre azt és úgy és annak és arról írhatott Szabó Magda, amit,
ahogyan, akinek és amiről akart.
Könyveit ma a világ több mint
negyven nyelvén olvassák.

■ 352 oldal ■ 3990 Ft

Tamás Zsuzsa

A szerző az Egy év Latin-Amerikában
és a Hátizsákkal Brazíliában című
kötetei után ezúttal az Andoktól a
Karib-tengerig kalauzolja olvasóit.

■ 64 oldal ■ 3490 Ft

Heller Ágnes

Mimi az iskolában

Az akarat szabadsága
■ 360 oldal ■ 3800 Ft

Ismered Kicsi Mimit? Netán együtt
jártatok óvodába? Vagy most találkoztok először? A már nem is olyan
kicsi Mimi megkezdi az iskolát!
Tarts vele az első osztályba! Fedezzétek fel együtt, miben különbözik
az iskola az óvodától!

A könyv válogatás a világhírű filozófus legismertebb, legnagyobb hatású filozófiai esszéiből. Műveit tucatnyi nyelvre fordították le.

Sárközi Mátyás

Szunyogh Szabolcs

■ 128 oldal ■ 2600 Ft

■ 288 oldal ■ 3600 Ft

Hampstead

Szerelmes királynék

Ágh Attila, Babiczky
Tibor, Bálint György, Beer
Miklós, Bod Péter Ákos,
Bojár Gábor, Bozóki András, Csányi Vilmos, Csepeli György, Falus András,
Fehér Renátó, Felcsuti
Péter, Ferge Zsuzsa, Gábor
György, Gombár Csaba,
Háy János, Iványi Gábor,
Kiss Tibor és sokan mások

Oriold & Társai
Kiadó és
Szolgáltató Kft.
Peter Singer

Az állatok
felszabadítása
■ 212 oldal ■ 2950 Ft

Vírus után a világ
■ 302 oldal ■ 3400 Ft

Hampstead London egyik leggazdagabb városrésze, itt lakik a legtöbb milliomos. Az 1930-as évektől
sok magyar is letelepedett hangulatos utcáiban, tágas villáiban. Az ő
történetük a könyv.

Szénási Sándor

Szabadság, elvtársak!

Izgalmas női történetek izgalmas
korokból. A fordulatos, olvasmányos könyv Szulami, Eszter királynő, Kleopátra fáraónő, Theodóra
császárnő és a titokzatos asszír uralkodó, Szemirámisz életregénye.

Odze György

Túszdráma
a fedélzeten
■ 176 oldal ■ 2990 Ft

■ 200 oldal ■ 3600 Ft

Soha ehhez hasonló könyv nem jelent meg – nemcsak Magyarországon, hanem sehol a világon. És nem
is fog. 44 kiemelkedő magyar értelmiségi írásai (többek között: Bálint
György, Csepeli György, Háy János,
Csányi Vilmos, Romsics Ignác, Spiró
György...).

Ingrid Carlberg

Raoul Wallenberg
története
■ 752 oldal ■ 6990 Ft

Ez a könyv csak látszólag szól a
múltról, tükör inkább, amibe ma
belenézhetünk. Többek között
Surányi György, Spiró György, Beer
Miklós, Németh Miklós tesznek tanúságot a múltról és jelenről.

1982. november 27-én a varsói repülőtéren egy lengyel katona hatalmába
kerítette a Malév repülőgépét, amelynek fedélzetén ötven utas tartózkodott. A drámai órák részletei a mai
napig nem kerültek nyilvánosságra.

1945 januárjának derekán Raoul Wallenberg eltűnt. Ki tüntette el, és miért?
Mint számos Wallenberg-kutató, Carl
berg is feldolgozza, végigkíséri a svéd
titkár – sajnos erőszakkal megszakított – csillagfényű, rövid életútját.

Az 1975-ben megjelent, 1990-ben
átdolgozott, azóta sok nyelven sok
kiadást megért Az állatok felszabadítása azt a tételt bizonyítja, hogy
szenvedésre és örömérzésre képes
nem emberi lényeket tárgyakként
használni, természetes szükségleteiket semmibe venni éppoly erkölcstelen, mint bármely rasszista vagy
szexista diszkrimináció. Különösen
erkölcstelen az, ahogy a nagyüzemekben a „haszonállatainkkal” bánunk: Yuval Harari szerint „ez talán
a legsötétebb bűn, amit az ember
elkövetett a történelme során”. Az
elkövetők azonban nem sötét bűnözők, hanem a saját köreikben többnyire igazságosságra törekvő emberek, akik készen kapják szüleiktől és
változatlanul adják tovább gyermekeiknek a fajista előítéleteiket, s vásárlásaikkal és adójukkal olyan tevékenységeket tartanak fenn, amelyekkel fajunk érzőképes állatok tömegeinek elemi érdekeit áldozza fel
saját jelentéktelenebb, sokszor csak
vélt érdekeiért.
A filozófiai érveket a 20. század
végi (és 21. század eleji) valósághoz
kapcsoló 2. és 3. fejezet tárgyilagosan rögzíti a laboratóriumi és a mezőgazdasági állatok ember általi kizsákmányolásának letaglózó tényeit. Ma már tudjuk: ezt a zsarnoki
alapállását az emberiségnek – ökológiai okokból is – fel kell adnia. Képesek leszünk-e meghozni az ehhez
szükséges kollektív döntéseket?
Első, döntő lépésként Peter Singer
az egyéni döntéseinket igyekszik az
érdekek egyenlő megítélésének
iránytűjéhez hozzáigazítani.
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Kohlné Papp Ildikó –
Perczel-Forintos Dóra

Hogyan fogyjunk
tudatosan?
Munkafüzet kognitív viselkedésterápiás testsúlycsökkentő
programhoz

Polonyi Tünde – Abari
Kálmán – Kis Tamás

Válságok megelőzése
és kezelése
■ 376 oldal ■ 4200 Ft

■ 212 oldal ■ 5800 Ft

A „Hogyan fogyjunk tudatosan” kötet úttörő jelentőségű az elhízás terápiáját illetően. Az első olyan
könyv hazánkban, amely nemcsak
egyének, hanem csoportok részére
ad tudományos igényességgel megírt programot, amelyben az egészséges táplálkozás és mozgástudatos
életmód mellett a legmodernebb
pszichoterápiás elvek ötvöződnek.
A kognitív-viselkedésterápia tudomá
nyosan igazolt bizonyítékokkal szol
gáltatja a program alapját, amely
olyan elemekkel egészül ki, mint a
szociális készségek és a stresszkezelés fejlesztése, valamint a tudatos
jelenlét (mindfulness) elemei. Újdonság az is, hogy a szerzők a résztvevőket 24 héten keresztül, lépésről-lépésre vezetik a fogyási szándék kialakulásától kezdve az új,
egészséges életmód kialakulásáig,
valamint külön hangsúlyt fektetnek
a visszahízás megelőzésére, az elért
testsúly megtartásához szükséges
készségek elsajátítására.
Kohlné Dr. Papp Ildikó és Prof.
Dr. Perczel-Forintos Dóra a témakör alapos, naprakész ismeretekkel
és bőséges tapasztalatokkal rendelkező szakértői. A könyvet elsősorban pszichológusoknak, háziorvosoknak, dietetikusoknak, a kardiológiai rehabilitációban dolgozó és
más segítő hivatású szakembernek
ajánljuk, de érdeklődő laikusok is
hasznosnak találhatják, illetve mindenki, akit érdekel a testsúlycsökkentés témája.

Mi a válság? Miért elkerülhetetlen?
Hogyan tudunk megbirkózni a különböző életkorban jelentkező válságos helyzetekkel?
Mintegy két évvel ezelőtt, amikor
terveztük könyvüket, nem tudhattuk, hogy a válság ennyire időszerű
téma lesz, de korunk legnagyobb
globális válságának kitörése most
különösen aktuálissá teszi tanulmánykötetünket.

Hámori Eszter

A korai kapcsolat
zavarai (2. bővített
kiadás)
Pszichoanalízis, kötődéselmélet
és csecsemőkutatás a korai
kapcsolati patológiák megértésében
■ 260 oldal ■ 3200 Ft

A szerző tudománytörténeti szemléletet követ, melynek gerincét a
kapcsolati fejlődés klasszikus pszichoanalitikus értelmezésének története adja. Sigmund Freudtól, Fe-
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renczitől és Bálinttól indul, Anna
Freudon, Mahleren, Kleinen, Winnicotton és Greenen keresztül bemutatja a jelentős fordulópontokat.
Majd a modern tudományos kutatásokon alapuló elméletekig jut,
Bowlby, Ainsworth, Dolto, Fonagy
és mások elképzelésein keresztül
ismerteti a kapcsolati elméletek fejlődéstörténetét.“A könyv az emberi
kapcsolatok kiemelkedő szerepéről
szól, arról, hogy személyiségünk
alakulását hogyan befolyásolják a
jelentős személyek, illetve a velük
való kapcsolatunk. A kötet különlegessége, hogy a legfrissebb eredményeket bemutató kiváló tudományos mű, és emellett betekintést
enged a pszichoanalitikus pszichoterápia gyakorlatába is.
A szerző a tudományos elméletek
és eredmények ismertetésén túl saját klinikai praxisából hoz példákat,
melyek segítenek megérteni a bonyolult lelki jelenségek alakulását és
azt, hogy ezeket az ismereteket hogyan tudjuk alkalmazni a kutatásban, illetve a terápiás munkában.
A könyv fontos erénye, hogy önálló fejezetet szentel a normatív és
az attól eltérő fejlődés kapcsolati
történéseinek. Bemutatja, hogy az
értelmi akadályozottsággal vagy fejlődési rizikóval élő kisgyermekek
normatívtól eltérő fejlődésmenete
nem egyenlő a kapcsolati fejlődés
patológiájával. Ezzel egy olyan általánosan elterjedt sztereotípiát cáfol,
amely szerint az eltérő fejlődésű kisgyermeknél nem lehetséges egész
séges anya-gyermek kapcsolatot kialakítani.
A könyv pszichoanalitikus szemléletű. A rendkívül érdekes esetbemutatásoknak köszönhetően azonban pszichológiai irányzattól függetlenül minden olvasó számára jól
követhetőek az elméleti ismertetések, kiválóan értelmezhetőek a kutatási eredmények és világossá válnak azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei.
Mindezek alapján a kötet hasznos lehet a kisgyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek, és gyakorlati információkat
nyújt a tudományos igényeket támasztó klinikai pszichológusok,
pszichoterapeuták és gyermekpszichológusok számára is.”

Pallas Athéné
Könyvkiadó Kft.
Matolcsy György

Amerikai Birodalom
vs. Európai Álom
Az euró kudarca
■ 400 oldal ■ 2499 Ft

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti
Bank elnökének immár magyarul is
elérhető könyve egy nem konvencionális megközelítést alkalmazva rész
letesen feltárja az Amerikai Birodalom kialakulásához vezető utat, a ko
runkat leginkább meghatározó értékeket és az új világrendben kirajzolódó geopolitikai erőviszonyokat.

Dr. Mandeep Rai

Az értékiránytű
101 ország tanításai célokról,
életről és vezetésről
■ 372 oldal ■ 1999 Ft

Dr. Mandeep Rai a befektetési bankok világában indult, majd a kockázati tőke, a nemzetközi fejlesztés, később pedig a televíziós újságírás irányába mozdult el karrierje. Közel
150 országba látogatott el, ahol testközelből látta, miként alakítják az
értékek egy-egy ország és lakói éle-

tét. Véleménye szerint bárhová is látogat az ember, mindenhol jelen van
valami teljesen nyilvánvaló, ám mégis kimondatlan kulturális nyelv, amely
a mindennapi élet megannyi területét irányítja.

Papirusz Book
Kiadó

juthatunk vissza Egységesen Men�nyei Létünkbe, az Örökkévalóság
Isteni Minőségű Harmonikus Egységvilágába…
Aki Mindenkinek Ugyanazt a Jót
és Bőséget Kívánja, mint Önmagának, Ő az Isteni Egység minőségét
Képviseli, aki Másnál több Jót és
Bőséget kíván önmagának, az a sátáni Kettős minőséget szolgálja –
Itt, a Földön…

Sz. Kovács Péter

Illés Krisztina

(regényút)

Zoé könyve

Ikrek

■ 248 oldal ■ 2950 Ft

Park Könyvkiadó

Pintér Tamás

Almási Miklós

Pintér Tamás

Rendhagyó olvasópróbák

■ 352 oldal ■ 6600 Ft

Az abszurd
Shakespeare
■ 280 oldal ■ 2990 Ft

Lepketánc

■ 248 oldal ■ 2950 Ft

„E könyvben igyekszem előbányász
ni Shakespeare titkos gonoszkodásait híres darabjainak sorai mögül.
Kódfejtő munka, miközben titkos
írásai viccekbe csomagolva kerülnek tálalásra. Kuncoghatsz, ha olvasod őket.”

Új regénnyel örvendezteti meg a
szerző olvasóit. Érettebbé vált sorok, felkavaró őszinteség, mély emberség jellemzi a könyvet. Szeretettel ajánlom minden – a lelki folyamatokra érzékeny – könyvbarátnak.

Szűcs László

Égre írott történelem
Isten szent evangéliuma
■ 580 oldal ■ 4950 Ft

Az Ember EGYMÁS és ÖNMAGA
ellensége is EGY-ben…
Ez a könyv ahhoz ad útmutatást,
hogy miként, milyen Összefogással

VADNYUGAT
a Grand Circle

…élmény volt olvasni a szerző művét. Végül elérzékenyítette a Jókai,
Krúdy, Márai, Thomas Mann – és
más esztétikai fenomének – olvasásán edzett énemet... Ennek az is lehet az oka, hogy pl. a „Bogárország”
világát a Galyaság (az Aggteleki-
karszt környéke) kisgyermekkori
tündérkertjében magam is megéltem, sőt egy bizonyos értelemben
máig abból táplálkozom... Tán elnézik nekem, ha túl személyes voltam
a végére...
– Arany Lajos, a könyv szerkesztője

Partvonal Kiadó
Steigervald Krisztián

Generációk harca
Hogyan értsük meg egymást?
■ 256 oldal ■ 3399 Ft

Egy könyv az Amerikai Egyesült
Államok legszebb nemzeti parkjairól. A túraútvonalak leírása segíti
azt, aki utazni készül, és ablakot
nyit egy különleges világra azoknak, akik még csak barátkoznak ennek a gondolatával. A kötet közel 30
nemzeti és állami park megismeréséhez ad támpontot, melyet tucatnyi történet és több száz gyönyörű
fénykép tesz igazán színes olvasmánnyá. 60 000 mérföld és közel
félezer nap emlékeiből áll össze a
kép a helyről, amit úgy hívtak, hogy
VADNYUGAT. Ma ez ismert világunk egyik legkülönlegesebb vidéke, az észak-amerikai kontinens ék
köve: a délnyugat.

A Generációk harca című könyv
legfontosabb célja, hogy letisztítsa a
generációkról az igaztalan sztereotípiákat, valamint feltárja értékeiket. Így mindenki felismerheti a saját generációs korlátait, és a nemzedékek között dúló csatározások helyett képesek leszünk magunkat kívülről szemlélni, másokat megérteni.
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PONT Kiadó
Bartos Éva – Horváth
Judit – Fekete Katalin

Szávai Géza

Cérnapóráz
■ 144 oldal ■ 2100 Ft

A biblioterápia
közelről

Galuska László Pál

Bendl Vera

Folklór a 18. századi iskolai
komédiákban

Karanténmese

Tükör vagy görbe
tükör
■ 236 oldal ■ 3150 Ft

Berci nem megy
iskolába
■ 168 oldal ■ 2490 Ft

„A szentendrei modell”
■ 152 oldal ■ 3255 Ft

Az „olvasmányok révén történő
gyógyítás” természetes eszközként
kapcsolódik a könyvtárosok munkájához. A rendszer kialakításának
egymásra épülő állomásait kíséri
végig e kötet. Szerénytelenség nélkül nevezhető „szentendrei modell”-nek ez a történet.

A regény minden szereplője – a
megrettent gyerek, a különös multú
pszichológia professzor, a Totya
nevű kutya, a nőiségével furán tündöklő feleség, a disszidáló kiskatona
kitartóan, szenvedélyesen, kétségbeesetten figyel.

Én vagyok én? avagy
hazudjunk igazat
Vidám mesék
■ 64 oldal ■ 2385 Ft

Szávai Géza

Ez a könyv huncut garabonciás diákokról, borissza Bacchusokról és
kópé kísértetekről szól. Olyan 18.
századi iskolai komédiákról, amelyek az emberi hiszékenységet gúnyolják, de nem kérdőjelezik meg a
hitet a valóságon túli világban.

Pozsonyi Pagony
Agócs Írisz

Rajzolj egy krumplit!

Antigoné, a kutya

Lesz belőle medve, lajhár,
elefánt...

■ 160 oldal ■ 2940 Ft

■ 64 oldal ■ 3490 Ft

Szávai Géza (1950) a változatosság
igézetében írja regényeit. Minden
elbeszélt történettel mintha újabb
műfajt próbálna ki... „A közép-európai, magyar sorstörténeteket novellákkal fejeli meg e kötetben a
szerző. Egyik szövege jobb a másiknál” – írja egy méltatója.
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„Kicsi a világ, de nagyra nőhetne
benne a derű” – üti le az alaphangot
a fülszöveg.
A Háry János Akadémia sorozat
újabb (gyerekek által illusztrált) kötetében olyan történeteket olvashatunk, amelyekben minden a „ki vagyok én?” kérdés körül forog.

Krumplit rajzolni mindenki tud!
Egy (fáradt, jókedvű, gömbölyű,
esetleg hosszúkás) krumpliból
ugyanis bármi lehet: medve, mókus, lajhár, csiga vagy akár még krokodil is! Tényleg bármi!

Berci nem mehet iskolába – és, valljuk be, Berci ennek igencsak örül:
végre egész nap otthon lehet. Aminek mégsem örül, az az, hogy mindez egy fránya vírus miatt alakult így.
Ráadásul kiderül, hogy még Mamóval sem lehet találkozni, mert Mamóra most különösen vigyázni kell.
Karanténmese a koronavírusról
– sok varázslattal!

Dániel András

Nincs itt semmi
látnivaló!
■ 88 oldal ■ 4590 Ft

Késő van, anya leoltotta a lámpát,
aludni kéne. Na persze, könnyű azt
mondani! Hiszen a fejünk tele van
egy csomó mindennel – emlékekkel, képekkel, gondolatokkal…
Hogy lesz ebből elalvás?! Kiderül
Dániel András korábbiaknál is formabontóbb képeskönyvéből!

Harcos Bálint

Mészöly Ágnes

Vadadi Adrienn

■ 88 oldal ■ 3990 Ft

■ 424 oldal ■ 3990 Ft

■ 88 oldal ■ 3490 Ft

A halandzsarablók

Fekete nyár

Öten a Kőhegyen

Wéber Anikó

Marci és Merkúr –
Űrlény az iskolában
■ 96 oldal ■ 3490 Ft

MÉSZÖLY ÁGNES

A halandzsarablók Harcos Bálint
tizenkét rövid mesét tartalmazó,
vicces, érzékeny és különleges mese
gyűjteménye – amelyhez Turi Lilla
készített ugyanennyire érzékeny,
vicces és különleges rajzokat.

Kerékgyártó István

Márk, aki hatévesen
megmentette a világot
■ 72 oldal ■ 3490 Ft

Pamuk Fanni utálja a gimit és az
otthoni nyomasztást. Csak az lelkesíti, hogy elkészítse Urara, a haláldémon jelmezét a nyári Conra. Terve megvalósításában a szomszéd
néni lesz fő szövetségese – akivel
ráadásul félelem nélkül beszélhet a
halálról.

Szabó Borbála

A János vitéz-kód

Három gyerek és két kutya baktat a
lassan alkonyodó erdőben… Vajon
hogy kerülnek a gyerekek egyedül a
Kőhegyre, és mi a céljuk? Mi lehet
az a Fontos Dolog, amit végre akarnak
hajtani? Kiderül Vadadi Adrienn új
mesekönyvéből!

Vörös István

A legvidámabb osztályba új gyerek
érkezik, aki csak Merkúrként mutatkozik be. A tolltartóján bolygó
virít, órák alatt morzejeleket dobol
az asztalon, és azt állítja, van egy saját űrállomása. Marci gyanút fog, és
nyomozni kezd Merkúr után…

Loni és a kísértetek

Prae Kiadó

Titkok az Ilcsey utcában

H. Nagy Péter

■ 72 oldal ■ 3490 Ft

A Négy Einstein és az irodalom
■ 320 oldal ■ 3490 Ft

Karanténkultúra
és járványvilág
Feljegyzések a korona idején
■ 212 oldal ■ 2990 Ft

„– Kedves Márk – hallatszott a készülékből –, csak te mentheted meg
a világot, az emberiség jövője a te
kezedben van. Vállalnál egy űrutazást a Szaturnuszra?
Márk sóhajtott, és ezt mondta:
– Igen, vállalom. Ha ezzel megmenthetem az emberiséget, akkor
természetesen vállalom.”

Turchányi Albert ötödik osztályos
tanuló egy nap rejtélyes módon eltűnik. Ugyanekkor Petőfi Sándor
János vitéze egészen furcsa módon
megváltozik. Minden jel arra mutat, hogy Berti egyszerűen bekerült
a költeménybe...

Levélke, a kísértetlány és Loni, az
emberlány jó barátok lesznek. Különleges és hétköznapi kalandjaikról szól Vörös István mesekönyve –
hiszen ami Loninak természetes,
azon Levélke csodálkozik, ami meg
Levélke számára mindennapos, az
Loninak újdonság.

A karanténkultúra idejének első fázisában az információs konglomerátum sajátos hullámzásba
kezdett a koronavírus szó köré csoportosuló műfajokból szétterjedve.
A kötet esszéi ezt vizsgálják.
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Halász Margit

Hetvenhét
vörös bárány

Halmai Tamás

Nyerges Gábor Ádám

■ 96 oldal ■ 2790 Ft

■ 332 oldal ■ 3490 Ft

Kint lények járnak

Mire ez a nap véget ér

Jane Haining emlékének
■ 148 oldal ■ 3890 Ft

Publio Kiadó
Angyal Gábor

Forró nyár: Szex
maraton a német
tengerparton
■ 244 oldal ■ 3500 Ft

Ezek az eredeti mesék a magyar és a
skót tündérmesék és népmesék
alapjaira épülnek. A skót táj szépsége, népmeséik tipikus figurái vonulnak fel bennük, de szerkezetük a
magyar tündérmesékből ismert.

Kabai Csaba – Kabai
Lóránt – Kabai Zoltán

Előbb rímtelen, majd rímes szonettek, végül szabadversnyelv. Ezek a
szövegtestek állják ki (vagy nem)
egy visszanyert személyesség, a sötétség létalakzatait is magába invitáló attitűd nyelvi-poétikai próbáját.

Kertész Erzsi

Ez a könyv egy fejlődésregény,
amelyben a fejlődésnek nincs kijelölt iránya. Egy gimnáziumi osztály
négy évének regénye. Magányos és
kiszolgáltatott tizenéveseké, akik
együttérzésre vágynak, de azt csak
ritkán képesek nyújtani.

■ 202 oldal ■ 3490 Ft

Turbuly Lilla

Az átutazó

Horizont

Az Alaszkai-öböl
■ 142 oldal ■ 3490 Ft

■ 92 oldal ■ 2790 Ft

Azt hittem ez a nyári meló a német
tengerparton dögunalmas dolog
lesz. Hogy idős banyákkal, és sörhasú papákkal teli, olcsó szállóban
fogok végig gürizni németül alig
beszélő arab migránsokkal együtt.

Inotai G. András

Kakukli

Viktor naplója
■ 101 oldal ■ 2490 Ft

Három testvér versei egy kötetben.
Három különböző perspektíva tárul
ugyanarra a horizontra, három Kabai, egy genetika, három életsors,
egy család. Egy és a három, a három
és a sok, a sok és a végtelen horizont.

A gyerekkönyvek világából ismert
Kertész Erzsi első, felnőtteknek szóló regénye pszichothriller. Árnyasfára kerülve Csilla, a sikeres menedzser hívatlan nyomozónak érzi
magát, aki előtt a falu összes nyomasztó titka megnyílik.

Kimerevített pillanatok, amelyekben a legintimebb valóságunk tanulmányozható: szerelem, hűség,
hűtlenség, öregedés, családi kapcsolatok. Apró elmozdulások – közel kell hajolni ahhoz, hogy a változás láthatóvá váljék.

Viktor ötéves magyar kisfiú, aki
születése óta Brüsszelben él. A Kakukli az ő naplója, amelyben a korosztályára jellemző gondolkodással
és szóhasználattal ír óvodai, baráti
és családi kalandjairól.
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Püski Kiadó Kft.
Cey-Bert Róbert Gyula

Atatürk magyarjai

Győrfi Károly

Pozsgai Zsolt

Turcsányi Ervin

Új drámák

Egy igazi mese

■ 372 oldal ■ 3800 Ft

■ 312 oldal ■ 3200 Ft

■ 192 oldal ■ 2400 Ft

Ez a könyv arra az óriási veszélyre
szeretné a közvélemény figyelmét
felhívni, amely a hagyományos Európa felszámolásával fenyeget történelmileg rövid időn – néhány évtized – belül.

Legújabb drámakötetembe olyan
művek kerültek, amelyekben elsősorban valós történelmi vagy élő
személyek szerepelnek. Akiket a
megíráskor faggattam, és akik válaszoltak bennem.

Lőkkös János

Somos Zsuzsanna

Két világ találkozik e könyv lapjain:
a valóságos és a mesés. Egyazon világ két arca: a kibernetika, informatika, az értelem szikár rendjén alapuló s a természet ősidők óta burjánzó hús-vér, értelemmel alig felfogható, mesés világa. E randevú
vezet a felismeréshez: a mese a valóság igazabbik, szebbik arca.

Európa felszámolásának fő tényezői

Beszélnek bennem

Látogatás X bolygón

Visszavágás Trianonért
■ 316 oldal ■ 3800 Ft

A regény cselekményében, a magyarok mellett, meghatározóan jelen van Musztafa Kemál tábornok,
akinek karizmatikus személyisége,
a török függetlenségi háború győzelmének meghatározó tényezője.
Végeredményben a regény a Székely
Hadosztály tragikus magyarországi
történetének pozitív kicsengésű
folytatása és lélekerősítő befejezése.

Trianonról a 100-ik
évfordulón
■ 324 oldal ■ 3800 Ft

Attila Nagykirály,
a négy világtáj ura
és hunjai
■ 296 oldal ■ 3400 Ft

Bérczi Szaniszló

Ujházy Kolos

Jelmezbál

■ 266 oldal ■ 3200 Ft

A beszéd eredete
A mássalhangzókban jelen
lévő ősfogalmak születése.
■ 119 oldal ■ 2600 Ft

Trianonban az ezeréves magyar államot szedték szét, a magyar nemzet megmaradt és él a Kárpát-medencében! Trianon területi mértékében rendkívül igazságtalan lett.

Egy fizikus gondolatai a beszéd és a
gondolkodás kialakulásáról, az ismeretek elrendezésének, és a fogalomalkotásnak a lépéseiről. A be
széd: közlés. Küldés és annak befogadása.

Hóman Bálint szerint a magyar és
hun mondakör valójában a magyarság tudatának része. Attila a magyar
történelem egyik legdicsőségesebb
hőse.

Szövevényes, szerepcserékkel teli
rózsadombi érdekházasságos történet, melyben mindenki más, mint
akinek mutatja magát – még maga a
regény is, mely, akárcsak a szereplői, maskarát visel.
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Ujházy Kolos

Zsákutca a végtelenbe

Református
Kálvin Kiadó

A modern nyugati ember
öt végzetes tévedése

Karsay Eszter

■ 112 oldal ■ 1980 Ft

Lackfi János

Jóság néni csokija

Biblia (RÚF 2014)
■ 1360 oldal ■ 6500 Ft

■ 88 oldal ■ 1200 Ft

És velem ki törődik?
■ 196 oldal ■ 1500 Ft

Napjaink társadalmi és környezeti
válságának gyökerét nem könnyű
megtalálni és néven nevezni, mert a
tisztánlátásunkat kártékony, dogmaként kezelt tévhitek akadályozzák. A kötet ezeket cáfolja sorra.

Zsámboki János

Öreg Isten akarata
szerint
■ 373 oldal ■ 4200 Ft

Karsay Eszter írásai arra hívnak,
hogy bizalommal induljunk el önmagunk megismerése, emberi kapcsolataink javítása és Isten gondoskodásának felismerése útján.

Szőke Attila Szilárd –
Szőke Etelka

Közeledjetek!

Nyolc kis történetben hallgathatunk bele fiatal hősünk gondolataiba, ismerkedhetünk meg mindennapjaival, miközben mi magunk is
jobban megértjük, hogyan válhat
életünk gyümölcsözőbbé. 6–9 éves
kortól.

Kezd őszülni
a nyár...
Irodalmi szöveggyűjtemény
3–4. évfolyam
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Mercé Segarra

Játékosan a Bibliáról
43 bibliai történet
■ 96 oldal ■ 3500 Ft

■ 216 oldal ■ 2200 Ft

A párkapcsolat dinamikája
■ 240 oldal ■ 2000 Ft

Az évszakokhoz igazítva négykötetnyi vers, mese, történet kortárs és
klasszikus magyar szerzők írásaiból
összeválogatva alsó tagozatos gyerekek számára. A sorozat első része
az őszhöz kapcsolódik.
Aki az előző két regényt már olvasta
– sejtheti, hogy magyarságunk
nagyjainak élete szokatlan megvilágításban tárul elénk. Ezútttal IV.
Béla és a tatárjárás a témája.

A Magyar Bibliatársulat revideált új
fordítású Bibliája kereszthivatkozásokkal és bibliai térképekkel.
Könyvtárral felérő könyv, amely
megváltoztatta és mind a mai napig
megváltoztatja a világot.

A szerzőpár nyíltan ír a párkapcsolati elakadásokról, és a kötődéselmélet alapján kínál gyakorlati megoldásokat számos házassági konf
liktusra.

Szórakoztató feladatok és bibliai tanulságok gyermekeknek. A 25 ó- és
18 újszövetségi történet mellett játékokkal, érdekességekkel, receptekkel találkozhatunk.

Rózsavölgyi
és Társa Kiadó
Ignácz Ádám

Milliók zenéje
Populáris zene és zene
tudomány az államszocialista
Magyarországon

Scolar Kiadó

Herczeg Szonja

Can Togay János

■ 160 oldal ■ 2750 Ft

Átmeneti ember

Képzeletbeli ház

Válogatott versek 2010–2020

Turczi István

Marokkóban a beteg
párnája alá mindig
tesznek tőrt
■ 272 oldal ■ 3799 Ft

■ 192 oldal ■ 2999 Ft

■ 356 oldal ■ 2990 Ft

A könyv középpontjában a Rákosi-korszak, valamint a Kádár-korszak első időszakának zenei diskurzusai állnak, de mellettük a zene
esztétikai, társadalmi és politikai
szerepéről folytatott közéleti viták is
kitüntetett figyelmet kapnak.

Saxum Kiadó

Az úton lévő költő sosem készülődik, sosem indul: csak viszik a tájak.
És újból és újból megérkezik. És ott
látogatóba megy. Élő és halott társakkal találkozik, át meg átváltozik.

Hartay Csaba

Átkiáltani az őszbe

Mi történik, ha egy életunt nő hírnévre tör, de a feszültség pont a legszebb napján robban ki belőle? Etelka egy gangos ház őrszeme, és a lakók azt hiszik, ismerik… A szerző
érzékeny iróniával járja körül az
önostorozó lélek és a tébolyult elme
világát.

Mécs Anna

Kapcsolati hiba
■ 160 oldal ■ 2999 Ft

■ 88 oldal ■ 1495 Ft

Egy naivitásig jószándékú fiú nővére hívására egy szállodának álcázott
örömtanyára költözik, ahol a perverzió életforma, és mindent a pénz
meg a hatalom irányít. Mire elmúlik a nyár, már nem ugyanaz a fiatalember tervezi új életét…

Wirth Imre

Lementem egy üveg
borért Hajnóczynak
■ 88 oldal ■ 1495 Ft

Sediánszky Nóra

Ezerarcú Sopron
■ 160 oldal ■ 2980 Ft

A szerző hazánk „nyugati kapuját”
mutatja be történetekkel, anekdotákkal fűszerezve. Öt egységre
bontva tárgyalja a művészeti és természeti szépségekben bővelkedő
város és táj múltját és jelenét saját
készítésű fotókkal illusztrálva.

Hartay Csaba térképet rajzol a belső
évszakokhoz. Az emlékekhez.
Egyik évszakból a másikba vetődik,
a megnyugvás csupán pillanatokra
jön el. Zaklatott és szép körforgás.
Az ismétlődés idegensége.

Egy lány, aki segít az anyjának tinderezni. Egy professzor, aki amputálással harcolna a felmelegedés ellen. Egy papgép. A Margó-díjas
Mécs Anna novellái azt a kérdést
járják körül, hogyan szabja át énhatárainkat a digitális technológia.

Minden a gyerekkor avarillatú kertjéből nő ki. A versek beszélője mániákusan emlékezni akar, jelenét is
mintha múltként élné. Megidézi
mindazokat, akik fontosak, így a
hagyomány szakadozott szövetként
tartja e törékeny verseket.
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Zsembery Péter

Vigyázz, kész
■ 240 oldal ■ 2990 Ft

ismert újságíró, neves közéleti személyiség. A dietetikus tanácsaival is
kiegészített kötet ajánlható minden,
pajzsmirigybetegséggel küzdő vagy
a betegségeket jobban megismerni
kívánó betegnek, hozzátartozójának, valamint egészségtudatos érdeklődőnek.

Századvég Politikai
Iskola Alapítvány
(Századvég Kiadó)
Ottlik László

Válogatott írások

a feldolgozása, számos azt megelőző és azt követő életrajzi elemmel
tarkítva. A könyv betekintést ad
abba, hogy pontosan milyen körök
és miért támadták az Orbán-kormányt, de bepillantást kap az olvasó
a nagykövetség életébe, a misszióvezető feladataiba is.

Egyesült Államokban feloldódni
akaró, a demokráciára felesküdött
föderalisták küzdelmeiből kialakult
ellentétek képezik.

Klestenitz Tibor

Julia Boyd

Pajzs és kard
Bangha Béla élete
és eszmeisége
■ 432 oldal ■ 2790 Ft

Személyes
Történelem

Szörnyeteg
vagy példakép?
Korabeli utazók a nácik
Németországáról
■ 448 oldal ■ 5490 Ft

■ 672 oldal ■ 4790 Ft

Rövid, filmszerű jelenetek, nyers
humorú párbeszédekbe sűrített kamaszkor. Ábel túlélésre játszik egy
alkoholizmustól sújtott családban a
rendszerváltás után. Reményre
semmi ok, de a levegőtlen terekben
is fel lehet nőni valahogy.

Springmed Kiadó
Prof. Dr. Lakatos Péter

Amit a pajzsmirigybetegségekről tudni
illik
■ 160 oldal ■ 2390 Ft

A kötet tartalmazza Ottlik legfontosabb társadalom- és politikaelméleti írásait, valamint sok nehezen
hozzáférhető tanulmányát is. Az a
célunk, hogy segítsük elhelyezni a
szerzőt a magyar eszmetörténeti
panteonban.

Szalay-Bobrovniczky
Vince

Csatatér Bécs
Nagyköveti éveim
Ausztriában

Bangha Béla megítélése megosztotta a közvéleményt: hívei a „sajtóapostolt”, az „új Pázmány Pétert”,
ellenfelei a „sötétség lovagját”, a „fekete hercegprímást” látták alakjában. Jelen kötet bemutatja életének
fő eseményeit, pályáját, valamint a
kortársaira kifejtett hatását.

Pokol Béla

Szuverenisták
kontra föderalisták
■ 252 oldal ■ 2390 Ft

■ 232 oldal ■ 1590 Ft

„Egyre többet hallunk a pajzsmirigyről, és szinte nincs is olyan ember, akinek a családjában, környezetében ne lenne pajzsmirigybetegséggel érintett ember. Ez Magyarországon hat-nyolc százezer embert
jelent minimum.”
Az „Orvos válaszol” sorozat első
köteteként megjelenő könyv a
pajzsmirigybetegségeket ismerteti,
mégpedig rendkívül olvasmányos
és közérthető módon. Az orvos
szerző ismert specialista, a kérdező
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A kötet nagyrészt a szerző ausztriai
nagyköveti időszakának (2010–14)

A könyv rövid elemzéseket tartalmaz a mai európai elitek közötti
szellemi és politikai küzdelmekről,
melyek alapját az Európai Unión
belüli tagállami függetlenségért kiálló szuverenisták és egy Európai

A Szörnyeteg vagy példakép? a nácik
felemelkedésének és uralmának
rendkívüli összefoglalása, amely
nagy munkával gyűjtött, első kézből
származó beszámolókra támaszkodik. Egyetemi hallgatók és iskolás
diákok, politikusok, zenészek, diplomaták, kommunisták, fasiszták,
tudósok, olimpikonok, költők, újságírók, turisták, sőt olyan hírességek, mint Charles Lindbergh és Samuel Beckett korabeli naplói, levelei és írásai szolgálnak forrásul. Az
olvasó szinte láthatja, hallhatja, tapinthatja azt az atmoszférát, amiről
a kor embere nem sejthette, varázslatos megújuláshoz vagy borzalmas
viharhoz vezet-e.

SzépKönyvek Kiadó
Illés György

Meghalni Budapestért

Kate M.

Vihar Után
■ 180 oldal ■ 3490 Ft

Tessloff és Babilon
Kiadói Kft.
Christina Braun

Rovarok

■ 300 oldal ■ 3190 Ft

■ 64 oldal ■ 1995 Ft

Gidófalvy Lajos főhadnagynak, az
elfeledett polgári antifasiszta ellenállás egyik vezéralakjának állít emléket ez a feszülten izgalmas történelmi kalandregény, amely valós
események alapján íródott.

Tarandus Kiadó
Barcs Krisztina

Középkorú, házas, egyedülálló, elvált, özvegy nőként a 21. században
a tökéletes boldogságot keresve komoly kihívásokkal kell szembenéznünk.

Bankó-Erdősi Viktória

Elég az hozzá
■ 202 oldal ■ 3490 Ft

A kezdő olvasók Prücsi, a kis szöcske
segítségével ismerhetik meg, hogy
mióta léteznek rovarok. Megtudhatjuk, milyen színű a vérük, miért jelent számukra problémát a növekedés. Lélegzetelállító fotók. magyarázó táblák segítik a tájékozódást.

Christina Braun

A Föld

Az Álomszövő

■ 64 oldal ■ 1995 Ft

■ 176 oldal ■ 3990 Ft

Trivium Kiadó
John C. Maxwell

A jó vezetők jól
kérdeznek
■ 398 oldal ■ 3990 Ft

A kérdések a siker alapját képezik.
Számít, hogyan és milyen kérdéseket teszel fel. A kérdezés a leghasznosabb szokás, amit fejleszteni érdemes.
A jó vezetők folyamatosan jobbá
válnak, mert kérdeznek.

Laurent Gounelle

A szabadságot adom
neked
■ 312 oldal ■ 3490 Ft

Vannak, akik nem tudnak tovább
élni addig, amíg válatszokat nem
kapnak az őket érő tragédiára. E
könyv írója ilyen ember, ezért elmegy a végsőkig: poklokat jár, és a
mindenség falait rázza a MIÉRT?!

Szokatlan szerkezetű, filmszerű családregény. Kísérlet, hogy elvesztett
szeretteink történeteit, mindazt,
ami után látszólag értéktelen és
semmitmondó tárgyak maradnak
fenn, újra átélhetővé tegyék.

A kötet kék bolygónkkal ismerteti
meg a kezdő olvasókat. Választ kapunk arra, hogyan keletkezett a
Föld, miért éppen itt alakult ki az
élet, milyen ásványkincseket rejt a
mély, miért fontos a klímavédelem?

Sybille a kirúgás szélén áll, a szerelme is szakítani akar. Mindenért őt,
és a jellemét okolják. Megismer egy
férfit, akinek ősi tudása révén hatalmában áll megváltoztatni a nő személyiségét. Vajon megéri?
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Ayse Kulin

Szarajevó rózsája
■ 378 oldal ■ 3990 Ft

Typotex Kiadó
Mosóczi András

A gondolkodás
forradalma

Pintér Gergő

Új világok teremtése
■ 272 oldal ■ 3500 Ft

Szvetelszky Zsuzsanna –
Bodor-Eranus Eliza

A pletyka természete
■ 248 oldal ■ 3200 Ft

Hogyan alakítja a matematika
a világot?
■ 236 oldal ■ 3200 Ft

A szerelmi szállal átszőtt történelmi
regény az 1992-ben zajló jugoszláv
háborúról szól. Nimeta bosnyák tudósító Szarajevóban. Megismerkedik egy horvát újságíróval, míg a
férje a fronton harcol. Nimeta magánéletén is eluralkodik a káosz…

Ahmet Hamdi Tanpınar

Belső béke

■ 456 oldal ■ 3990 Ft

Mümtaz, a fiatal értelmiségi igyekszik megtalálni önmagát, míg a világ a háborúra készül.
Eközben a szerelem is rátalál. Vajon ez meghozza számára a hőn
áhított belső békét? Orhan Pamuk
ajánlásával!
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Lehet-e még hely a végtelen szállodában, ha minden szoba foglalt?
Hogyan viselkednek a skizofrén
nullák? Mi történt Steve Jobs garázsá
ban? Miféle egyenletek működtetik
a világot? Mi a különbség a Notre
Dame és egy nanoűrhajó között?
Van-e közös vonás Newton fluxióelméletében és a Mona Lisában?
Nem kell matematikusnak lennünk
ahhoz, hogy mindezeket megértsük.
A matematika olyan absztrakt fogalmakkal kapcsolatban mond ki
örök érvényű igazságokat, amelyek
nélkül sosem tudtunk volna választ
találni számos gyakorlati kérdésre.
Hogyan mérhetnénk precízen az
időt, miképpen építhetnénk biztonságos függőhidat, hogyan juthatnánk el a Holdra? Amikor már nem
kellett más, csak papír, ceruza és
persze sok számítás, hogy kiderüljön, valóban működnek-e az elképzeléseink, hirtelen képessé váltunk
megjósolni a jövőt. A könnyed, világos stílusban megírt könyv érdekes
paradoxonokon, fontos tudományos
felfedezéseken és izgalmas problémákon keresztül világítja meg: az emberiség története szétválaszthatatlanul összefonódik a matematikával.

Hogyan teremtünk? Miért teremtünk? Mit teremtünk, és aztán mire
használjuk? Milyen viszonyban lesz
az új világ a már meglévőkkel? Hogyan alakulnak ki egy általunk kitalált fantáziavilág törvényei? Ki irányít, az alkotó/kitaláló vagy a mű,
amit létrehozott? Meddig tart a létrehozás, és honnan kezdődik egy
ismeretlen világ felfedezése? És mi
köze mindennek a valósághoz, az
életünkhöz?
Könyvem a legtöbbet formálódott MateMorfózis-témák közös
szálra felfűzött gyűjteménye. Célja
az ismeretterjesztés, a matematikához fűződő viszonyt tekintve laikus
olvasókhoz szól. A fejezetek egy-egy
jelenséget járnak körül, a hétköznapi szemléletből kiindulva és a fantáziánkra építve.
Az új világok teremtése a matematikában a 19. század óta bevett
gyakorlattá vált, ennek megfelelően
a geometriai rendszerek is átláthatatlanul elszaporodtak. Eszem ágában sincs rendet rakni köztük, hiszen a sokféleségük, át- és egymásba
alakíthatóságuk a szabad teremtés
lényege. Ehelyett néhány geometriai
rendszeren keresztül mutatom be ezt
az elképesztő szabadságot.

Melyikünk ne kezdené hegyezni
a fülét, ha azt hallja, hogy a kisboltban épp a szomszédjáról beszélgetnek? Vagy ha elcsípi a munkahelyi
folyosón a hírt, hogy veszélybe került a fizetésemelés? A pletyka, amely
mindig is jelen volt a társadalmi
életben, ősi szükségletünk, és mes�sze több mint szórakozás, unaloműzés, netán áskálódás. Már a Neander-völgyiek számára is nélkülözhetetlen közlési módot jelentett, akik
az információcsere segítségével a koo
peráció egyre szorosabb és elvontabb formáit tudták kialakítani. Régen a szóbeszéd szintjén érvényesült, később az újságok hasábjain is
megjelent, mára pedig megtöbbszö
röződött a láthatósága: a digitális világban minden korábbinál gyorsabban termelődik és terjed a pletykatartalom.
A könyv feltárja a pletyka kulturális és evolúciós gyökereit, összehasonlítja az egyes tudományterületek elméleteit, emellett válogatást
kínál az irodalom pletykakincséből,
és gyakorlati tippekkel is segíti az ol
vasót, hogyan kerülheti el a kompromittáló, kellemetlen, visszás kom
munikációs helyzeteket. Vajon felesleges időtöltés-e a pletyka, vagy
nagyon is komoly lehetőségeket tartogat számunkra?

Üveghegy Kiadó
Kuklay Antal

A kráter peremén

N. Fodor Iza

Gömberdő
■ 76 oldal ■ 2600 Ft

Tóth Sándor

Nincs vége, csak
odaát

Székely Ferenc

Vadasd és vidéke
■ 280 oldal ■ 3500 Ft

■ 102 oldal ■ 2800 Ft

Gondolatok és szemelvények
Pilinszky János verseihez
■ 380 oldal ■ 3200 Ft

Kuklay Antal immár ötödik, javított
és bővített kiadásában teszi közzé
saját gondolataival kiegészített szemelvénygyűjteményét a költőtől és
a költőről.

Tumpek Zoltán

A szerző második verseskötete – az
előzőhöz hasonlóan – a gyerekekhez szól. Gazdag fantáziával, nyelvi
lelemények sorával és humorral enged bepillantást az állatok és az emberek különös világába.

A 2019-ben elhunyt József Attila-díjas költő életének utolsó hónapjaiban keletkezett verseit gyűjti
össze a posztumusz kötet.

Székely Ferenc egy erdélyi település
és környéke teljes körű néprajzi leírására vállalkozott. A kiadvány dokumentációs értékét a szöveget illusztráló fotók és rajzok is erősítik.

Werner Nikolett

Zsirai László

Gergely Tamás

■ 128 oldal ■ 2600 Ft

■ 90 oldal ■ 1500 Ft

Leo Gekkó
és a Cipősdoboz
kórház

Szívünk imádsága

VérHárs

■ 32 oldal ■ 2400 Ft

Az éneklő kép
Mozart és Munkácsy
nyomában
■ 98 oldal ■ 2000 Ft

A kötet a költő 1973 és 2017 között
született verseinek gyűjteménye.

A szerző Mozart és Munkácsy szellemi kapcsolatát vázolja fel dokumentumok tükrében, gazdag képi
illusztrációval.

Leo Gekkó újabb kalandokat él át,
ezúttal egy képzeletbeli kórházban,
ahol sokféle betegséggel találkozik,
de az orvosok munkáját és az önkéntesek segítő szándékát is megtapasztalhatja.

A Svédországban élő erdélyi író új
kötete két monológot tartalmaz.
Mindkettő szembesítés mindazzal,
ami körülöttünk történik, és amiről
hajlamosak vagyunk elfordítani a
tekintetünket.
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zEtna
Döme Szabolcs

Fejbunker
Novellák

■ 100 oldal ■ 2000 Ft

A Fejbunkerben abszurdba hajló és
véresen komoly novellák is olvashatók. A fiatal vajdasági szerző egyik sze
replője pl. úgy dönt, nem szólal meg,
közlendőjét egy lapra írja, s azt olvasás után összegyűri és lenyeli…

Smit Edit

Teliföld
A Hold blogja
■ 112 oldal ■ 2000 Ft

Smit Edit verseiben a holdciklusokhoz kötött női lét jelenik meg az
anya, a lány, a gyermek, a születés, a
szülés és a halál stb. témáiban és
fordított időrendben, ahogyan egy
blogfolyam is olvasható.
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M ű b ő l :

A Plaza de la Repúblicát már nem Plaza
de la Repúblicának hívják, állapítja meg,
és nem is de la Constituciónnak, ahogy
azelőtt nevezték, hanem Plaza de
la Candelariának. A sziget védőszentjéről, akinek kicsi, vézna alakja egy karcsú
oszlopon áll a teret körülvevő, egyre
nagyobb épületek között.

Az egyik hóhér már megfordult, erősebb
illatot árasztottak a széttaposott levelek,
láttam, hogy felém tartanak a nagy
bakancsok. Nem voltak messze, talán két
méterre lehettek. Arcon rúgtak. Édes ízt
éreztem a számban. Már nem fájt a lábam,
pedig keresztüllőtték. Tényleg kiszorítja
a régit az új fájdalom.

Az unokatesóm egy szoci hüllő,
még annál is nagyobb idióta, mint
amilyennek látszik, mert ha 12 évesen
kerek perec önszántából bevallja:
az az élete értelme, hogy a hegedűt
nyeszteti, akkor az tutkó lökött, és
Jonáš tényleg az volt, egy skizó hülyegyerek.

Inger-MarIa Mahlke: a szIgetek
fordító: fodor zsuzsa

Magdalena Parys: a Mágus
fordító: PálfalvI lajos

PAvOl rANKOv: Túl A TÉrKÉPeN
fordító: vályI horváth erIka

UNOKA: Neked is megnézik, hogy nincs-e
ott egy baba?
NAGYAPA: Tudod, nem hiszem,
hogy babát találnak… De lehet, hogy
kisördögöket, akik befészkelték magukat
a jó kis melegbe. És semmi keresnivalójuk ott.
UNOKA: És mihez fogunk velük kezdeni?
NAGYAPA: Megnézzük, hogy jó vagy rossz
szándékúak-e.
UNOKA: Hogy kedvesek vagy gonoszak?
NAGYAPA: Pontosan!

harkaItz cano / Tizenkét fogyasztásra
még éppen alkalmas szardínia

Sikora tekintete a pincérnő
rózsaszínbe csomagolt mellére tévedt,
amit az ugyancsak nem gutírozott.
A nyugdíjas, aki már az ezeréves
birodalom idején is nyugdíjas lehetett,
azt ordította, hogy nem azért harcolt
sztálingrádnál, hogy mindenféle
szláv titkos ügynökök a szemükkel
felfalják a rendes osztrákok elől
a honi felszolgáló személyzet
dudáit.

PatrIce PavIs: kórházI látogatás
fOrDíTó: PATKó ÉvA

Egy jó verseskötet legyen olyan,
mint egy láda tengeri hal.
Friss, tápláló foszfor- és kalciumforrás.
Vagy bűzlő gránáttűz,
amitől fejvesztett menekülésbe
kezdünk, miután kitör a pánik,
egy láda rothadó hal elszenesedett halfejekkel,
fogakkal és éles szemekkel.
Egyik a kettőből.
És ilyennek kéne lennie
– akár egy jó verseskötet –
az életünknek is.

DAviD ScHAlKO: NeHÉz cSONTOK
fOrDíTó: GYőri láSzló

kertes gáBor fordítása
NeM beSzÉleK A TeNGerről
14 kortárs hispán költő

Gyűlöletem csúcspontja 1996 júniusára,
az elnökválasztás előestéjére esett.
Északról, Vorkuta környékéről érkeztem
vissza, ahol már azt híresztelték, hogy
a kommunisták újjáteremtik a GULAG-ot,
az egyik egykori lágerőr már pökhendin
beszélt velem, és először fordult elő, hogy
nem találtam meg azt, akit kerestem.

Néha arra gondolok, soha nem volt semmiféle baleset. Ott voltam anyu temetésén,
vagyis tudom jól, hogy anyu már csak kéttenyérnyi hamu, amit apu szétszórt az emelt
ágyásokon, ott, ahol anyu kertészkedni
szokott. De néha elhitetem magammal,
hogy mindannyiunkat becsapott, hogy bárki
is volt az a hamu, az nem az én anyám volt.

– Csak élni akarok. Éreznem kell a fájdalmat, amivel minden reggel ébredek, a tudattal, hogy én élek, a családom pedig már
nem. Ez a fájdalom a büntetésem, amiért
túléltem. Éreznem kell, együtt élnem vele.
– Cilka, nem tudom, mi mást mondhatnék,
mint hogy élj tovább. Kelj fel minden reggel,
vegyél levegőt!

szergej leBegyev: augusztus gyerMekeI
fordító: soPronI andrás

jaMey BradBury: ÖsztÖn
fordító: tax ágnes

heather MorrIs: cIlka utazása
fordító: Moldova júlIa

fel kell kutatnom életem legutolsó helyszínét, merengek, mert emlékeim útjának
minden bizonnyal ez a végpontja, és ha ezt
megtalálom, akkor a halálom pillanatát is
meghatározhatom. A gondolataim pedig,
a testemtől vezérelve, áthaladva rengeteg,
hópelyhekhez hasonlóan kavargó helyszínen, végül csak eljutnak ehhez a naphoz.

Folyton váltogatnom kellene
a két időszak – 1958 és 2014 – látásmódját? Olyan mondatról álmodom,
amely egy újfajta szintaxisnak
köszönhetően mindkettőt egyszerűen,
ellentmondás nélkül magába foglalná.

Könnyű megérteni, mit jelent a test vagy
a szív erotikája, a szakrális erotika gondolata azonban kevésbé ismert. A kifejezés
egyébként nem egyértelmű, hiszen mindenfajta erotikának szakrális jellege van,
de a test és a szív erotikájával akkor is
találkozunk, ha nem lépünk be a szó szoros
értelmében vett szakrális szférába.

jü hua: a hetedIk naP
fordító: zoMBory klára

ANNie erNAUx: láNYTörTÉNeT
fOrDíTó: lőriNSzKY ilDiKó

georges BataIlle: az erotIka
fordító: dusnokI katalIn
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