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Rozsnyai János: Betyárkaland

A 19. század második felében járunk. A magyar nép szabadságharcát leverte az orosz cár
segítségével a Habsburg Birodalom. A betyárvilág virágkora ez, zavaros és kegyetlen időszak,
amikor mindennaposak a rablások és a gyilkosságok.
Ez idő tájt történik, hogy egy fiatal nagylelei tanítót, Szabados Józsefet azzal bízzák meg,
hogy egy lopás közben tetten ért betyárt falujából Makóra szállítson. A bujkáló zsiványokkal
teli nádtengeren át vezető veszélyes úton társával, Báló Mártonnal együtt viharba
keverednek, és elveszítik foglyukat, aki ádáz bosszút esküdik ellenük.
A poétalelkű, jámbor tanító, akinek szívét reménytelen szerelem hevíti egy gyönyörű
parasztlány iránt, ily módon kerül szembe egyik napról a másikra a kínhalál közvetlen
fenyegetettségével és az elvadult betyárok vérszomjas, könyörtelen világával.
Cselenyák Imre: Atilla, Isten ostora

A hunok leghíresebb uralkodójának élete sok alkotót megihletett már. Markáns egyénisége,
lenyűgöző hadi sikerei, családi, és magánélete a mai napig sokak képzeletét foglalkoztatja.
Milyen lehetett az az ember, aki korának egyik leghatalmasabb birodalmát hozta létre és
uralta?
Cselenyák Imre ábrázolásában a nagy hun király megejtően eredeti és valósághű. A regény
cselekményét a majdani nagyformátumú uralkodó ifjúkorától indítja. Atilla ekkor még
cseretúszként él Honorius császár udvarában. Eleinte szökni próbál, ám idővel helyzetét
okosan kihasználva fontos ismereteket, tapasztalatokat szerez, amelyeket később bőségesen
kamatoztat majd. Miután visszatér a hun földre, hamar átveszi a hatalmat, és nagy erőkkel
kezdi meg birodalma bővítését elsősorban a kelet- és nyugat-római birodalmak rovására.
Atilla karaktere nem idealizált, egyfelől rendkívüli képességekkel megáldott, uralkodásra
termett férfiként mutatkozik meg, aki népe rajongását bírja, másfelől azonban közvetlen
kapcsolataiban különösen a nőkkel való viszonyában meglehetősen gyarló és érzéketlen.
Életét végigkíséri egy különös, drámai szerelem, amely a szemünk ellőtt lobban föl és lángol
az egekig, hiszen Gheisma, a gepida királylány kivételezett helyet foglal el Atilla feleségeinek
sorában.

Doyle, Arthur Conan: A rémálom szobája és más rejtelmes történetek

Sir Arthur Conan Doyle - a Sherlock Holmes históriák világhírű és mára klasszikussá vált írója misztikus bűnügyi novelláinak gyűjteménye, melyek közül a legtöbb most jelenik meg először
magyar nyelven.
Az alábbi történetek találhatóak a kötetben:
A B.24 számú fogoly története
Lady Sannox esete
A tuskólábú kereskedő története
A kádárműhely démona
A lakkdoboz története
Jelland utazása
A zsidó főpap mellvértje

A vérszikla tragédiája: egy druidikus
történet
Egy doboz kaviár
A bérkocsis története
A lepecsételt szoba története
A rémálom szobája

Casanova Giacomo: Giacomo Casanova emlékiratai

Szerb Antal pompás Casanova-fordítása mellett a hatalmas terjedelmű emlékiratok számos
nevezetes történetét, az időközben megjelent eredeti kézirat alapján, egy kötetben adjuk
közre.
"Ha ez embernek az égvilágon semmi dolga, és olyan a természete, mint az enyém, nem
nézhet naphosszat egy gyönyörű nőt anélkül, hogy belé ne bolondulna."
Giacomo Casanova (1725-1798) író, pap, utazó kalandor, tiszt, feltaláló, csodadoktor,
alkimista és pszichológus, hazardőr és a lottó kitalálója, matematikus, Homérosz-fordító,
színházi hegedűs, diplomata, az inkvizíció titkos ügynöke, a velencei ólomkamrák ideiglenes
és a női bájak örök foglya és szökevénye.

Závada Pál: Egy piaci nap

Mi vihet arra embereket, hogy bandába verődve rátámadjanak másokra? Miféle helyzetben
mely beidegződések válthatják ki egy utcai csődületből a vérszomjas ragadozók ösztönét?
Egy falusi piac népségéből kik és hogyan verődnek össze, hogy rátámadjanak saját
szomszédaikra - olyanokra, akiket nemrég elpusztítani hurcoltak el, de kivételesen
megmenekültek? Hogy kerülhet valaki lincselők közé?
Závada Pál új regénye a háborút és a vészkorszakot követő magyarországi antiszemita
pogromok és tömeghisztériák nyomába ered. 1946 májusában valamelyik nagykunsági
község hetipiacán asszonyok vesznek üldözőbe, majd kínoznak halálra egy zsidó
tojáskereskedőt - ennek lesz tanúja az elbeszélő, egy tanár felesége. Az öldöklő tömegindulat
futótűzként terjed, nem kímél nőket, öregeket és gyerekeket sem. A regény elbeszélőjének
emlékeiben a véres piaci nap, illetve a felelősségrevonás eseményei párhuzamosan tárulnak
föl, hogy más és más módon tanúsítsák végzetesen eltorzult, olykor mégis meglepően
kapcsolódó emberi viszonyainkat.
Kertész Imre: A néző: feljegyzések, 1991-2001

1991 régen volt, huszonöt évvel ezelőtt. Magyarország éppen túl volt a rendszerváltáson,
kezdetét vette a többpárti parlamentáris demokrácia, elérhető közelségbe került a Nyugat. A
korábban belső emigrációba vonult író immár szabadon utazhatott, szabadon tarthatott
előadásokat és dolgozhatott külföldön is. A konok ön- és létértelmező Kertész számára a
napló állandó útitárs, amelyben nemcsak az átmenetet dokumentálja és kommentálja,
hanem művészetével és magánéletével kapcsolatos belső vívódásait is rögzíti. Ebben az
időben veszítette el első feleségét, és találta meg új társát. Utazásai révén új szellemi
horizontokra pillanthatott rá, és szembesülhetett megint hazája és szűkebb régiója
sajátosságaival és lehetetlen lehetőségeivel. Tíz év feljegyzéseinek válogatását adja most
közre az író. Megrendítő és zavarba ejtő az a világérzékelés, amellyel A néző lapjain
szembesülhetünk.

Szerb Antal: A Pendragon-legenda

Egy fiatal magyar tudós XVII. századi misztikusok után kutat a British Museum könyvtárában.
Earl of Gwynedd, a Pendragon család feje meghívja várába, és Mrs. Eileen St. Claire, egy
csodálatos fiatal nő, titokzatos gyűrűt küld az earlnek az ifjú tudóssal.
Így kezdődik Szerb Antal egyedülállóan izgalmas, nagyszerű szatirikus detektívregénye, amely
a legendákkal teli, varázsos walesi tájra viszi el az olvasót, ahol a képzelet szülte kísértetvilág
a kor valóságos kísérteteivel ütközik össze egy hatalmas örökségért folyó izgalmas hajsza
keretében.
Lackfi János: Egy a ráadás: kacifántos történetek

Létezik-e olyan ország, ahol kolbászból van a kolbász? Ami konfekcióméret, mégsem töri a
bütykömet? Amit bárki megengedhet magának? Ami még a csapból is folyik? Ami fel van
virágozva, de nem rézágyú, nem is vízágyú? Ami ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak
el kell menni? Ahol mindaz, amit mondok, nem használható fel ellenem? Ahol nem csak az
ügyvédem jelenlétében nyilatkozhatok? Ami nem kínai, csak Kínában gyártják? Ahol egyet
fizetek, kettőt kapok? Ahol ha egyet fizetek, nem olyat kapok, hogy a fal adja a másikat? Ami
nem okoz komoly fejfájást, legfeljebb komoly fejtörést? Ahol nem várható keletről komoly
frontátvonulás? Ahol az árak a földön járnak, a bérek meg az égben? Ahol hogyha nékem sok
pénzem lesz, felülök a repülőre? Ahol szeretném a homokórát megállítani? Ahol úgy élek,
hogy majdnem belehalok? Ahol mindenütt jó, de legjobb? Ahol otthon vagyok minden
otthonban? Ahol dúl a létharc, ahol hemzsegnek a fénylátók, ahol szakítás után kettéhasítják
a bútorokat, ahol Luxemburgot hazánkhoz csatolják, ahol Erőspista, Kiskapu, Árvalányhaj,
Ihajcsuhaj, Délibáb és Ügyesbeton vígan és búsan élik életüket? Ezek a csavaros történetek
ismét a magyarok földjére visznek minket.

Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár

Vajon a cinke hogyan lett egy tejivó bűnszövetkezet tagja? Miért nem akar senki házi
kedvencnek egy csótányt, mikor ő a rovarvilág gepárdja? Hogyan győzte le az aranysakál a
velociraptort? Tudtad, hogy a szarka egy igazi, öntudatos mestertolvaj? És miért nem bírja a
bodobács, ha beskatulyázzák (pedig nincs mit szépíteni, ő egy poloska)?
Ha kíváncsi vagy a válaszokra, akkor te minden bizonnyal nagyvárosi természetbúvár vagy, és
egy igazán neked való könyvet vettél a kezedbe. Azt gondolod, az előző kiadásból már
mindent megtudtál, amit csak lehet? Ugyan, az előző kötetekhez képest Winkler Róbert
alaposan átdolgozta, frissítette és bővítette a szöveget!
A Nagyvárosi természetbúvár rendhagyó, hiszen hiánypótló ötvözete a szakmailag is hibátlan
ismeretterjesztésnek és a szórakoztató irodalomnak.

Civilizációs betegségek: a leggyakoribb népbetegségek megelőzése

Ezen egészségügyi ismeretterjesztő könyv célja, hogy az ENSZ és a WHO által 2011-ben
kezdeményezett nemzetközi prevenciós tevékenység nyomán ismereteket nyújtson a
Földünk lakosságának korai halálozásáért felelős négy leggyakoribb betegség, az NCD (non
communicable diseases, magyarul a járványszerűen terjedő, nem fertőző betegségek)
megelőzéséről, más néven a civilizációs betegségek megelőzésének módjairól.

Sztanyekné Hossó Nikoletta: A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve: angol-magyar
GLOSSZÁRIUM

Hiánypótló kézikönyvet tarthat a kezében az Olvasó, hiszen tizenöt év telt el legutóbbi, a
politika és a diplomácia területéhez kapcsolódó glosszárium megjelenése óta. A nemzetközi
kapcsolatok háttere és gyakorlata nagymértékben változott, az infokommunikáció
fejlődésével az egész világ - és ezzel együtt a nemzetközi kapcsolatok rendszere digitalizálódott, felgyorsult és célorientáltabbá vált.
- 13 000 szó és kifejezés angol-magyar és magyar-angol fordításban
- Magyarország intézményeinek és hivatalos szerveinek megnevezése angol és magyar
nyelven
- Teljes állami protokoll-lista angol és magyar nyelven
- A multilaterális kapcsolatok teljes glosszáriuma
- A diplomáciai rangsorolás tételes jegyzéke angol és magyar nyelven
- A diplomáciai levelezés hivatalos formái, sablonjai és műfajai angol és magyar nyelven
- Meghívók és hivatalos megszólítások angol és magyar nyelven
- Az üzleti etikett alapszabályai és formái angol és magyar nyelven
- Magyarország elnevezése az ENSZ tagállamainak hivatalos nyelvein
Bárdos József: Család a tündérmesékben

"A tündérmesék mindent tudnak az emberről. A családi szerepekről, belső konfliktusokról is
többet elmondanak, mint akármilyen korszerű pszichológiakönyv. Igaz, mindenről a maguk
képi nyelvén beszélnek.
Ha a családon belüli szerepek, konfliktusok közül akarunk megvizsgálni néhányat, nincs
könnyű dolgunk. A mesék ugyanis az élet és halál örök és törvényszerű váltakozásáról, az élet
mégis megszakíthatatlan folyamáról, szerepek és szereplők bonyolult és elválaszthatatlan
viszonyairól beszélnek. Igazuk van a pszichológusoknak, hogy a család középpontja az anya,
és persze ebből következik az is, hogy a tündérmesék, amelyeknek bölcsessége a családi élet
viszonyaira, konfliktusaira is kiterjed, az anya alakjának kimeríthetetlen változatosságát
tárják elénk. De a népmesék sok száz vagy ezer éve gyűlő tapasztalata mutatkozik meg abban
is, hogy az apa figurája az anyáéval egyenlő súllyal és mértékben fordul elő bennük. Bármit is
gondolunk az előző évszázadok, évezredek családjáról, a tündérmesék arról beszélnek, hogy
különböző szerepekben, de egyformán nélkülözhetetlen a család működéséhez, a gyermekek
egészséges felnőtté neveléséhez az anya és az apa. "

Teresa (calcuttai): Kalkuttai Szent Teréz anya bölcsességei

Nem hinném, hogy bármiféle különleges képességeim lennének. Semmit sem várok el a
munkámért cserébe. Ez az Ő munkája. Én csupán egy aprócska ceruza vagyok a kezében. Ő
gondolkodik. Ő ír. Ez nem a ceruza érdeme. A ceruza mindössze rendelkezésre áll, hogy
használhassák. Sokkal többet kapunk a szegényektől, mint amennyit mi adunk nekik.
Rendkívül erős emberek, akik nap nap után étel nélkül élnek, de mégsem átkozódnak, vagy
panaszkodnak. Nem kell szánnunk és sajnálnunk őket. Oly sok mindent tanulhatnánk tőlük.
Fel kell tennünk a kérdést: "Valóban megtapasztaltam már a szeretet örömét?" Az igazi
szeretet fáj és éget, de mégis örömmel tölt el. Épp ezért kell imáinkban fohászkodnunk, hogy
legyen merszünk szeretni. Ha újrakezdhetném az egészet, mindent ugyanígy tennék.
Számtalan emberi gyengeséggel és gyarlósággal találkoztam, s mind a mai napig egyre
újabbakkal találkozom. De hasznot kell kovácsolnunk belőlük. Alázatos szívvel, Krisztusért
kell munkálkodnunk, Krisztus alázatosságával. Átjár minket, hogy mi legyünk az Ő szeretete
és irgalmassága, az összes hibánk és gyarlóságunk ellenére.
Fövényi József: GI-diéta: optimális fogyás cukorbetegeknek és fogyni vágyóknak

A GI-diéta neve a glikémiás index elnevezéséből ered. Az étkezéskor nem csupán a bevitt
kalóriákra kell figyelni, hanem az ételek összetevőinek arányára (fehérjék-zsírokszénhidrátok) is, sőt az is nagyban befolyásolja, hogy meghízunk-e vagy tartani tudjuk a
súlyunkat, hogy milyen típusú szénhidrátot fogyasztunk az ételeinkkel.
-Ha magas GI-jű ételt fogyasztunk, az fokozza a meghízás esélyét, és növeli a cukorbetegség
kialakulásának kockázatát.
-Ha alacsony GI-jű ételeket fogyasztunk, az csökkenti az inzulinrezisztencia kialakulását, és a
súlygyarapodást is jó eséllyel megállítja.
A könyv szerzői több évtizedes tapasztalataikat foglalják össze mindazok számára, akik
súlyproblémákkal küzdenek, vagy már túlsúllyal rendelkeznek. A könyvben rövid orvosi és
táplálkozástani alapismeretek ismertetése után mintegy 200 receptet találunk az összetevők
arányának feltüntetése mellett, de segíti az egészséges étkezés kialakítását egy GI-táblázat,
mintaétlapok és étrend-összeállítási javaslatok is.
A cél a súlygyarapodás megállítása cukorbeteg és egészséges túlsúlyosok számára.

Mérei Ferenc: Gyermeklélektan

Kíváncsi vagyok, hogy a mai olvasónak melyik rész csap bele olyan intenzitással a tudatába
vagy éppenséggel a fantáziájába, mint nekünk, annak idején, és melyik lesz az, ami az ő
emlékezetének rostáján is azon nyomban kihull.
De ha mindent elfelejtesz is, amit ebben a könyvben olvastál akkor is jó, akkor is
nélkülözhetetlen, hogy elolvastad, ha ezentúl gyerekekkel akarsz foglalkozni!
Vekerdy Tamás

Mit tegyünk 25-30 gyerekkel, vegyes korcsoportban, tornaszoba hiányában, esetlegesen
több problémás gyerekkel? Hát azt, amit igazán szeretnek: játsszunk, mozogjunk és
meséljünk! Használjuk ki a játék adta lehetőségeket, a szerepjátszást, a dramatikus játékok
erejét, a mesét - mindezt a mozgásfejlesztés érdekében!
Csoportos játékkal, a járás-, futás- és gimnasztikai gyakorlatokat játékos keretbe építve
alakítottuk ki saját mindennapos fejlesztő játékunkat - az óvodai nevelés környezeti
témaköreire építve. A közös, mindennapos mozgásos játék során a gyerekek ismereteket is
szerezhetnek az őket körülvevő világról, valamint a korábban megszerzett ismereteiket
tovább gazdagíthatják a komplex tevékenységek közben.
Módszerünk lényege: mesébe ágyazni a mozgásfejlesztést. A bemelegítéstől a gimnasztikán
át, egészen a főrészig alakítsuk úgy a történetet, hogy az egy szálon fusson, egy figura vagy
helyszín, történet köré épüljön. Váljunk mesefigurákká, hősökké, állatokká, különféle
emberekké - rajtunk áll, hogy milyen szerepet kínálunk fel. Mesés mozgás közben bárki
kiléphet, bejöhet a játékba, nincs győztes és vesztes, a játék végtelen és inspiráló,
szabadságot adó. Ez a fajta játék és a mesekeret biztos sikert és vidámságot hoz a
mindennapokba úgy, hogy a gyerek azt hiszi: csak játszunk.

Komoróczi Géza: Holocaust

Magyarországon még nem volt, egyelőre nincs is széles körű vita a XX. század legnagyobb történelmi
botrányáról. Nálunk egyelőre arról dúlnak a viták, hogy sumerek voltunk-e (vagyunk-e) vagy a
világteremtés első népe, netán hunok-e vagy besenyők; hogy a honfoglalás előtt lettünk-e
keresztények, vagy ma is ősi pogány hitünkben élünk. Hogy használjuk-e a rovásírást a
hétköznapokban. Ezek a történelmi sorskérdések az utcáról, a bulvárról behabzottak a
közgondolkodásba, az internet honlapjaira, felütötték fejüket a tankönyvekben. A magyar
társadalmat a képzelt múlt, ezen belül is a szenvedő nemzet, a nemzeti szenvedés mítosza,
Mohácsnak és Trianonnak, melyek valóban sok szenvedést jelentettek, ma mesterségesen és
kritikátlanul életben tartott, sőt, államilag is szított kultusza gátolja abban, hogy felismerje, mi volt a
szerepe történelmének legnagyobb tömeggyilkosságában. Ez a könyv a magyar felelősségről szól.
Arról a felelősségről, amely a zsidóellenesség, a zsidógyűlölet, a zsidóüldözés, a zsidók elkülönítése,
deportálása, meggyilkolása miatt terhel bennünket. Meg kell különböztetnünk egymástól a
közvetlen, személyes felelősséget és a történeti felelősséget. Személyes felelősség terheli azt, aki
maga követte el a tettet, vagy közreműködött benne, vagy bár módjában állt volna, nem akadályozta
meg. A személyes felelősség büntetőjogi kategória, és a jogrendszer által megszabott korlátok között
szankcionálható. A történelmi felelősség más természetű. Nem büntetőjogi: erkölcsi. A kultúra egyik
eleme. Nevezhetjük így is: felelősségvállalás. Öncsaló illúziók helyett a múlt kritikája. Avégett, hogy
ne történhessék meg többé, aminek nem lett volna szabad megtörténnie.

Könyvünk a társadalomtudományi kutatások módszertanába vezet be a kutatás témájának
megválasztásán, a kezdő kérdések föltevésén, a hipotézisek megformálásán, a fogalmak
meghatározásán és a követendő kutatási modell elkészítésén keresztül. A szerző kiemelt
figyelmet szentel az adatgyűjtésnek és a forráskritikának. Részletesen foglalkozik az
értelmezés és a magyarázat problémáival, az elméletalkotással és a bizonyítási eljárásokkal,
melyek kimutatják az elkészült mű elfogadhatóságát. Kitér az alkalmazott tudományokkal
való kapcsolatra is: miképp támasztja alá a megszerzett tudás a kívánt társadalmi cselekvés
előkészítését? Rezsőházy Rudolf az Université Catholique de Louvain (Belgium) professor
emeritusa, a Belga Királyi Akadémia rendes és a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.
Eredetileg történész, de a pályafutása során szociológiával és politológiával is foglalkozott.
Érdeklődése középpontjában a társadalmi változások kutatása áll.

Révai Gábor: Beszélgetések a függőségről: a drogok önmagukban nem okoznak függőséget

Révai Gábor író interjúalanyaival olyan témát jár körül, amely szinte mindenkit érint: a
függőség kérdését. Pálinka-nagyhatalom vagyunk – figyelmeztet a szerző –, miközben
Magyarországon alkohol okozta májzsugorodásban mintegy ötször annyian halnak meg, mint
Európa más országaiban. A kábítószer-használatot a nagy többség szigorúan elítéli, tiltja a jog
is, a könyvben nyilatkozó szakemberek azonban – eltérő terápiás módszereik ellenére – a
jogi tiltást egyhangúan helytelenítik.
Az ismeretterjesztésen túlmenően a Beszélgetések a függőségről célkitűzése az addikciókat
körülvevő társadalmi és jogi környezet befolyásolása, valamint annak elősegítése, hogy
előítéleteinket hátrahagyva elmozduljunk végre a megértés és az elfogadás irányába.
Gradowski, Zalmen: Auschwitz-tekercs; A pokol szívében

Az auschwitzi tekercsek létezéséről a Saul fia c. film kapcsán hallottunk sokat. A
sonderkommandó fogalma szintén ekkor vált közismertebbé. Gradowski, (az egyik
sonderkommandós csoport tagja) tekercse ennek fényében vált számunkra annyira
fontossá. Heller Ágnes a könyv ismertetőjében ezt írja róla: Ahogy a reményét vesztett
hajótörött üzenetet küld egy palackban, hogy valaki esetleg majd valamikor hírt kapjon
hajójuk vesztéről, úgy küldött üzenetet halálára várva Gradowski Auschwitzban arról, ami ott
történt, azoknak, akik esetleg olvasni fogják. Hihetetlen hősiességgel és leleménnyel hagyott
üzenetet olyanoknak, akik esetleg, talán valamikor megtalálják és elolvassák a palackba
rejtett igazságot, a lehetetlen lehetségességét, az elgondolhatatlan elgondolását. Tanúságot
tett a jövő előtt, a jövő számára. S mint minden tanúságtevő, azt is a jövő óceánjára bízta,
hogy ki is volt az, aki tanúságot tett, hogy ki volt az, aki hozzájuk, ismeretlenekhez fordult.
Nincs autentikusabb dokumentum ennél, ahol a szöveg megírásának helye, módja és a
szövegíró helyzete a szöveg pecsétje. Ez a szöveg Auschwitzban íródott Auschwitzról,
szerzője egy auschwitzi halálraítélt, a dokumentum lelőhelye Auschwitz, a fényképeket
Auschwitzban készítették. A túlélők tanúvallomásaiból, a nácik ellen folytatott perekből, a
történetírásból sokkal többet tudtunk meg azóta Auschwitzról, mint ebből a csodával
határosan ránk maradt dokumentumból, de ennél egyik sem hitelesebb.

Hegedűs Katalin: Létezik-e jó halál?

Vajon aki nagyon beteg, tudja-e, hogy meg fog halni? Mitől fél elsősorban? Miről szeretne
beszélni velünk, családtagokkal, ápolókkal, orvosokkal? Hogyan kezdjük el a beszélgetést a
nagybeteggel? Mit válaszoljunk neki a kínos kérdéseit hallva? A hagyományos szemléletmód
még mindig sokszor akadályozza a nyílt kommunikációt. Pedig mennyivel könnyebb, ha meg
lehet osztani a felelősséget orvos és beteg között! A rossz hírek közlésének, a haldokló
betegekkel való beszélgetéseknek már nagyon jó protokolljai vannak, mégis a súlyos betegek
legtöbbször magukra maradnak a kérdéseikkel. Ugyanakkor egyre többen akarnak előre
dönteni arról, hogyan kívánnak meghalni, de sokan nem is tudják, hogy milyen lehetőségeik
vannak. Terjed a világban az életvégi ellátások előre tervezése, arra az időszakra
vonatkozóan, amikor már esetleg nem leszünk döntésképes helyzetben. Vajon mi legyen
választásunk: az életfenntartó kezelések visszautasítása vagy a hospice a megfelelő
megoldás? Magyarországon is vannak kezdeményezések az élet végének tervezésére, sőt
ehhez a törvényi háttér is adott. Mindezek mellett ki törődik a legsúlyosabb betegekkel
foglalkozó egészségügyi dolgozók és a magukra maradt hozzátartozók lelkével? Ezekre a
fontos kérdésekre keresi a választ a könyv.
Englisch, Andreas: A Vatikán harcosa: Ferenc pápa és a bátorság útja

2014. december 22-én Ferenc pápa megtartja hagyományos karácsonyi beszédét a római
Kúria előtt alapvetően formális esemény. Csakhogy ezúttal meglepetéssel szolgál, keményen
lecsap a Kúria bíborosaira. Ferenc pápa akit egyes bíborosok kinevezése óta laikus
teológusnak gúnyolnak igazi bombát robbant azzal, hogy nevén nevezi a Kúria betegségeit. A
döbbenettől megmerevedett kardinálisokat lehordja, mert önzők és karrieristák, istentelek,
bürokraták, akik elveszítették a kapcsolatot az élő Krisztussal. Önhittségről beszél,
gőgösségről és kapzsiságról, sőt, spirituális Alzheimer-kórt vet a bíborosok szemére.
De vajon jogos ez a borzasztó szemrehányás? Mit tudott meg a pápa az egyház vezetőiről,
ami ennyire kihozta a sodrából? Milyen titkokra jöhetett rá? Andreas Englisch, a
legismertebb német Vatikán-szakértő, akinek a könyvei nem csupán Németországban váltak
bestsellerré, elemzi a katolikus hatalmi központ kritikus helyzetét, és beszámol az új pápa
forradalmi harcáról a berozsdásodott vatikáni viszonyok ellen egy új egyházért. Elénk tárja a
korrupció, az intrika, a hatalmi harcok és összeköttetések szövevényes világát, leírja a
Vatikáni Bank ármánykodásait, az olasz nemesség és a Kúria, valamint a Cosa Nostra és az
egyházi méltóságok közötti jövedelmező kapcsolatokat. Végül vázolja I. János Pál pápa a mai
napig összeesküvés-elméletekre okot adó halálának titokzatos körülményeit.
Karácsonyi vádbeszéde óta kétség sem fér hozzá, hogy az argentin pápa erre ötszáz éve nem
volt példa nyíltan felveszi a harcot az egyház hatalmasaival, és oroszlánként küzd az igazáért.

Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban

Az 1944 májusában deportált erdélyi magyar orvos, dr. Nyiszli Miklós németországi
tanulmányainak és szakmai felkészültségének köszönhetően dr. Josef Mengele
boncolóorvosa, s mint ilyen, kivételezett helyzetű sonderkommandós lett. Nyolc hónapon
keresztül volt szemtanúja Auschwitz-Birkenau minden borzalmának. Visszaemlékezése 1946ban jelent meg először. Azóta a holokausztirodalom egyik legfontosabb, számos nyelvre
lefordított művévé vált, ihletője és egyik fő forrása Nemes Jeles László Saul fia című, Oscardíjas filmjének is. Kötetünkben a nagyváradi első kiadás szövege mellett függelékként
Nyiszlinek a háború után jegyzőkönyvbe mondott két rövid tanúvallomását közöljük, Vági
Zoltán történész, a téma szakértője pedig bevezető tanulmányával és jegyzeteivel új
megvilágításba helyezi a világ egyik első szemtanúi beszámolóját a haláltáborok valóságáról.
„Hálásak lehetünk Nyiszli Miklósnak, az erdélyi doktornak, amiért volt ereje szembenézni a
modern történelem olyan tömeggyilkosaival, mint Mengele, Muhsfeldt és Moll. Meg tudta
őrizni tartását, gerincét és morális integritását. Képes volt megmaradni embernek és
orvosnak ott, ahol annyian kudarcot vallottak, leszerepeltek, megbuktak. Megköszönhetjük
neki, hogy túlélte, hogy visszajött, és elmondta nekünk, amit látott. Megköszönhetjük, hogy
átlagemberként fel tudott nőni a történelmi feladathoz. És botcsinálta Faustként, afféle
kényszer szülte modern Josephus Flaviusként képes volt megörökíteni a zsidóság, a
magyarság és az emberiség egyik legnagyobb tragédiáját." (Vági Zoltán)
Törőcsik Mari: Bérces László beszélgetőkönyve

Beszélgetés Kovács nagyapa mozijáról és a Nagykert rózsafáiról, a pélyi templom oltáráról és
a velemi diófáról, a cannes-i életműdíjról és a szomszéd Margitkáról, az angolkisasszonyokról
és a főiskolai felvételiről, mesterekről és pályatársakról. Majorelvtárs és Zsótér Sándor,
Grigorij Konszkij és Anatolij Vasziljev, Alföldi Róbert és Vidnyánszky Attila itt ugyanolyan
súllyal esik latba. Beszélgetés Törőcsik Mari szüleiről, testvéreiről, gyermekeiről,
szerelmeiről, férjeiről és az örök társról, Maár Gyuláról, akivel egyszer majd a Feketetengerben fognak találkozni. Beszélgetnek, sört pattintanak, és örülnek, hogy süt a nap.
Törőcsik Mari fesztelenül mesél, és mindketten tudják, mi is tudjuk, hogy az emlékezet néha
botlik, szalajt. Nem is az itt a lényeg, hogy napra pontosan mi történt ennek a rendkívüli
művésznek az életében, hanem ahogy Bérczes László mondja azt keressük, ki az az ember,
akit Törőcsik Marinak hívnak. Hogyan él, hogyan közlekedik az emberek között, hogyan
gondolkodik. Hogyan tekint a világra. Sőt, bármilyen önző szándék, arra hívom az olvasót,
hogy Mari tekintetével nézzen a világra, amikor ezzel a könyvvel találkozik. Azért akarom ezt,
mert szerintem jó dolog így nézni a világra. Az az egyszerű mondat jut eszembe, amit Zsótér
mondott a Brand kapcsán. Megmutatni egy embert. Ezt akarom. Egy embert, akit érdemes
megmutatni.

Horel, Catherine: Horthy

A neves francia történész a hazai elfogultságoktól és történelmi emlékezetzavaroktól
mentesen, tárgyilagos távolságtartással ad teljes képet Horthy személyes, katonai és
politikusi életútjáról. Eddig sem magyarul, sem más nyelveken nem született korszerű
szemléletű, tudományos igényű monográfia a XX. századi Magyarország tragikus
negyedszázadának meghatározó alakjáról. Catherine Horel terjedelmes kötete objektíven
elemzi Horthy személyiségének ellentmondásait, történelmi szerepét és felelősségét. A
forrásmunkákat illetően Horel dolgozta fel először a vatikáni levéltár anyagait, és a
korábbiaknál mélyebben tárgyalja Horthy portugáliai emigrációjának időszakát is.
A szerzőt Horthy életpályájának feldolgozásában mindenekelőtt az a folyamat érdekelte,
hogy a dualizmus korában szocializálódott, XIX. századi értékrendet valló katonaember a XX.
század történelmi viharaiban hogyan változott meg, és hogyan nem volt képes mégsem
alkalmazkodni azokhoz a politikai kihívásokhoz, amelyekkel szembesült.

Szimbólumok lexikona: Larousse

A francia Larousse Kiadó alapos és olvasmányos lexikona, amely megfejti és magyarázza a
nyugati kultúra több mint 900 alapvető jelképét. A Bibliában és az antikvitásban gyökerező
szimbolika mindenütt megtalálható. Nemcsak a vallási rítusokból, az ezoterikából és a
művészetből, de a pszichoanalízisből, a politikából és a reklámokból is visszaköszön.
Titkos jelentéseket hordoznak a növények, állatok, színek, számok, formák, fantasztikus
teremtmények… így lesz a világ a tanításoktól lüktető szimbólumok erdeje.
Gazdag képanyag varázsolja még érdekesebbé a jelképek kislexikonát.

Cohen, Leonard: magáról, Cohenről

Az ember, aki ezekből a beszélgetésekből kirajzolódik, éppolyan bonyolult és meglepő, mint
a karrierje. Kijelenti, hogy nem kedveli a beszédet, ugyanakkor időnként kifejezetten
bőbeszédű. Éveken át szinte bárkinek, időbeli korlátozás nélkül nyilatkozik, majd hosszú
évekre visszahúzódik egy zen kolostorba, és egyáltalán nem ad interjút. A legtöbb újságíró
elbűvölő úriemberként emlegeti, de néhányan szóvá teszik megkérdőjelezhető viselkedését
és részeg locsogását. Cohen érzelmi állapotai éppoly változatosak ezekben a
beszélgetésekben, mint a témái, hangulatait mégis nehéz kiolvasni belőlük.
A fiatal és a középkorú Cohen hol gunyoros, hol cinikus vagy éppen játékos. És mintha nem is
lenne egészen őszinte, talán még magával sem; olykor inkább szerepel, ahelyett hogy szívből
szólna. De legalább következetesen érdekes, még ha ismétlésekbe, netán
önellentmondásokba keveredik is. Aztán a 90-es évek végén eljön egy pillanat, amikortól
kezd úgy viszonyulni mindahhoz, amit korábban mondott, mint valami fedősztorihoz.
Innentől egyre inkább lerántja magáról a leplet, sokkal nyíltabban beszél a depressziójáról, a
kapcsolatairól és a pályafutásáról.

Ék Erzsébet: Divat és hagyomány

A könyvben a hagyományos, népszerű népviseleti elemek másként való fölhasználásából
mutatunk kóstolót. Nem törekszünk tájjellegű teljességre, néhány kiválasztott kedvenc
elemet variálunk. A matyó hímzésekből, a gyapjú szűrkabátokból, a fehérhímzésekből, a
horgolt csillagokból merítve, megszüntetve megőrizve alakította ki a szerző a new design
ruhadarabokat. Otthon házilag elkészíthetőek: kézzel vagy géppel varrva, átfestve, díszítve. A
modellek elkészítéséhez és további ötletekhez ad a kötet szöveges és képes segítséget.

Szunyoghy András: Akt- és alakrajzolás

A rajztanulás folyamatában az emberi alak megörökítése, az úgynevezett alakrajz jelenti az
egyik legizgalmasabb, leginkább várt pillanatot. Ahhoz, hogy idáig eljussunk, sok fontos
szabályt, mesterfogást kell megismerni, alkalmazásukat gyakorolni. A szerző a kötetben
összegyűjtött minden ahhoz szükséges tudnivalót, mesterfogást az anatómiától a tónusok
helyes alkalmazásáig, hogy minél szebb és pontosabb tanulmányrajzokat készíthessünk.

