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Az emberiség hátrahagyott tárgyai a 
múlt egy-egy fejezetéről beszélnek. Ezt 
a páratlanul gazdag albumot lapozgat-
va kiderül, hogy elődeink jóval izgalma-
sabb és érdekesebb világban éltek, mint 
ahogy azt mi valaha is elképzeltük. Az itt 
szereplő 1000 tárgy megelevenedik, és 22 ezer év történelmé-
ről mesél nekünk. Felejthetetlen utazásban lesz részünk a civi-
lizáció hajnalától napjainkig, a kőbaltától az okostelefonig.

Buda Ferenc Kossuth-díjas író elbe-
szélése alapján ismerhetjük meg a 
magyar festészet senki máshoz nem 
hasonlítható alkotóját, Csontváry 
Kosztka Tivadart.
Csontváry közel negyven évesen 

döntötte el, hogy új hivatást választ. Egy csodaszerű fordu-
lópontot követően addigi életét hátrahagyva, gyalogszerrel 
nekivágott Európának, hogy beteljesítse sorsát, és a magyar 
festészet egyik legkiemelkedőbb egyéniségévé váljék.

Kevés pesti család története követ-
hető nyomon két évszázadon keresz-
tül. Ritka kivételek közé tartozik a gö-
rög eredetű, a macedóniai Bitoliából 
a 18. század közepén Magyarországra 
települt Manno család. Jelen munka az ő történetüket mu-
tatja be hat, illetve hét nemzedéken át. A kötet kétnyelvű, 
magyar és görög.

Előlap: AZ IFJU SZÉP PEST 
KI BIZTON ÖLELVE NYÚJT 
CORVIN AGG VÁRÁNAK 
HŰ KEZET. Előtérben 
Buda és Pest allegorikus 
alakjai egymás kezét fogják, háttérben a Lánchíd.
Hátoldal: CIVITAS METROPOLITANA BUDAPEST. HOSPITIBUS 
ET AMICIS S.D. Pallasz Athéné Budapest város címerével.
Anyaga: bronz, mérete: 71mm/159,8g; tervezte (sign.): Berán Lajos 

AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETE.  
22000 ÉV – 1000 TÁRGY 

Corvina Kiadó

BUDA FERENC:
CSONTVÁRY
Holnap Kiadó

F. TOMA KATALIN – HORVÁTH J. 
ANDRÁS (SZERK.):

HAT (HÉT) NEMZEDÉK.  
A MANNO CSALÁD TÖRTÉNETE.

Budapest Főváros Levéltára

CIVITAS METROPOLITANA  
BUDAPEST (PLAKETT)

Ára: 12000,-Ft

Ára: 2700,-Ft

Ára: 1800,-Ft
Megvásárolható Budapest Főváros Levéltára titkárságán (1139 Budapest, Teve u. 3-5.)

Ára: 25000,-Ft
Még számtalan Budapesttel kapcsolatos műtárgy, papírrégiség megvásárolható a 
Budapest Antikváriumban (1091 Bp., Üllői út 11-13.),  illetve kedvére böngészhet 
honlapunkon: www.budapestantikvarium.hu

A BUDAPEST ANTIKVÁRIUM AJÁNLATA

A magyarországi jazztörténések időben 
– nagy vonalakban – párhuzamosan ha-
ladtak az európai és az amerikai esemé-
nyekkel. Kiállításunk az 1850-es évek 

körüli őskezdetektől 2015-ig, korabeli dokumentumok (kottacím-
lapok, fényképek, festmények, plakátok, szórólapok, gramofon-
lemez-, LP- és CD-borítók, hangszerek) segítségével mutatja be a 
honi jazzeseményeket. A kiállítás képi anyagát nagymértékben szí-
nesítik a kiállított jazzkönyvek. A világon az egyik legkorábbi ilyen 
tárgyú kötet, az 1928-as Jazzband Végh Gusztáv illusztrációival 
jelent meg, ezek egy részét reprodukciókon szintén kiállítottuk. ●

Immár 23. alkalommal írta ki az idén a na-
turArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége 
hazánk és a régió legrangosabb természetfo-
tós megmérettetését. Az Év Természetfotósa 
2015 pályázaton hazai és határon túli, profi 
és amatőr természetfotósok több ezer képe 
közül válogatja ki a legjobbakat a zsűri. Az 
év természetfotósának, ifjú természetfotósá-
nak és az év természetfotójának járó díjakat 
a Magyar Természettudományi Múzeumban 
adják át, ahol egyúttal meg is nyitják a pá-
lyázat legjobb képeiből rendezett kiállítást. 

Tavaly Daróczi Csaba nyert, az aktuális 
év díjazottjainak kiléte azonban egészen a 
megnyitó pillanatáig még a szervezők számára is ismeretlen marad. ●

Képes magyar  
jazztörténet
Új időszaki kiállítás Óbudán
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum, 2016. április 24-ig

naturart – az év  
természetfotósa 2015
A legjobb magyar természetfotók kiállítása
Magyar Természettudományi Múzeum, 2016. január 27-ig

Daróczi Csaba fotója
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magándolgok

BUDAPEST – Magándolgok.
De mégsem magánügyek. Mert bár 
a szerző két, a folyóiratunk hasábjain 
publikált sorozatából szerkesztett kö-
tet főszereplői magánemberek, de ami 
velük történt, az maga a testközelben 
átélt történelem. 
A BUDAPEST PLUSZ 2015/2. kötet 
megrendelhető banki átutalással (a számla-
szám: 16200106-11569909), a postázási cím 
feltüntetésével (vagy ugyanígy s ugyanerre 
a számlaszámra postai utalványon). A kiad-
vány ára, postaköltséggel 1500 Ft. 


