
Bogár László: Háttérképek
És mégis élünk-sorozat
15. kötet 
Fr/5, 320 oldal, kartonált 
3200 Ft
Egy TV-s beszélgetõ mûsor címét
veszi kölcsön a szerzõ – amelynek
természetesen szereplõje is idõrõl
idõre –, de most azért, hogy köte-
te e dolgozatának hangulatát ér-
zékeltesse: azokat  a „rejtett di-

menziókat” szeretné feltárni az olvasók elõtt, ame-
lyek megértése nélkül aligha lesz szabadulás abból a
csapdából, amelyben az egész emberi lét és a ma-
gyarság is van. A kötet második felében azok az írá-
sok kaptak helyet, amelyeket szerzõnk szerint „nem
megírni”, azaz magában tartani nehezebb lett volna.
Ezekben olyan utazásra invitál, amelynek végcélja a
méltó emberi élet elérése, vagy inkább visszaszerzése
volna.

Paul B. Coleman: 
Cenzúrázva
A/5, 208 oldal, kartonált
3200 Ft
A szerzõ a Szabadságot Védõk
Szövetségének jogtanácsosa Bécs-
ben, szakterülete az európai jog.
Kötete több mint érdekes! A gyû-
löletbeszéd témájával, annak az ál-
lam által kikényszerített cenzúrájá-
val foglalkozik. E rövid könyv ezzel

szemben jelent kihívást.  A szerzõ ugyanis összegyûj-
tött számos gyûlöletbeszéd-ügyet és azokat a törvé-
nyeket, amelyek révén ezeket bíróságokon tárgyalták.
Reflektorfénybe kívánja állítani azt a „világos és azon-
nali” veszélyt, amelyet Európa gyûlöletbeszéd-törvé-
nyei jelentenek. Egyben kifejezi reményét arra nézve,
hogy Európa el fog távolodni e folyamattól és az
egyik legalapvetõbb szabadság, a szólásszabadság
tisztelete felé fordul.

G. K. Chesterton: 
Hagyományok és hazugságok
Fr/5, 354 oldal, kartonált
3200 Ft

„A modern ember nem õrzi már
dédapja emlékét, ellenben buzgón
írja dédunokájának kimerítõ  és hi-
teles életrajzát. Walter Scott a XIX.
század elején a múltnak regényeit
írta; H. G. Wells a XX. század ele-

jén a jövõ regényeit írta. A modern lelket hajszolja va-
lami a jövõ felé, a futurista álmok felé: nemcsak a fá-
radtság, hanem a félelem is. Nemcsak attól fél, ami a
múltban rossz volt, hanem attól is retteg, ami jó és
szép volt benne. A jövõ fehér fal, amelyre minden
ember ráírhatja a nevét, amilyen nagy betûkkel akar-
ja; a múlt fala azonban tele van olvashatatlan karco-
lásokkal, mint például Platón, Ézsaiás, Shakespeare,
Michelangelo, Napóleon. A jövõt olyan keskenyre
szabhatom, mint amilyen magam vagyok, de a múlt
olyan széles és élénk, mint az emberiség.” – írja a
szerzõ.

Greguss Ferenc:
Tudományos csillagszóró
B/5, 240 oldal, kemény táblás,
3900 Ft
„Ez a könyv arra tesz kísérletet,
hogy szinte csillagszóró módjára
villantsa fel rövidebb és hosszabb
beszámolók alakjában az elmúlt
évtized tudományos kuriózuma-
it”– írja elõszavában a szerzõ, aki
ismeretterjesztõ újságíró. Ezért

lesz a mindennapi ember számára élvezetes ez a kö-
tet, hiszen mindaz, ami külön tudományt igényelne,
kimarad belõle. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretné-
nek benyomást kapni arról, hogy mivel is „szöszmö-
tölnek” világszerte a laboratóriumokban és a mûszaki
mûhelyekben. Hétszáz meghökkentõ adat található
benne egy-egy mondatba sûrítve, valamint a beszá-
molók és adatok között felbukkannak kevésbé köztu-
dott történelmi, irodalmi, kultúrtörténeti és egyéb
csemegék is.  

Jacek Hugo-Bader
Kolimai napló
A/5, 316 oldal, kartonált
3200 Ft

A szerzõ tavaly megjelent, Fehér
láz címû mûve már felkelthette
az olvasók érdeklõdését e rendkí-
vül tehetséges lengyel publicista,
dokumentarista, a Kapusciñski-
iskola egyik karakteres képviselõ-

je iránt. Magadanból elindulva, végighaladva az ún.
Kolimai Fõútvonalon, amely akkora, mint Európa
egyharmada. Az öregek úgy mondják, hogy ez az út
a világ leghosszabban elnyúló temetõje. A szerzõ el-
ment az utolsó túlélõkhöz, hogy följegyezze, mit él-
tek át ezek a kivételes emberek, akik látták az élet
legmélyét, akik a lágerekben átlépték azt a határt,
amelyen túl minden lélek széthullik.

Medvigy Endre: Meghitt
beszélgetések Nyírõ Józseffel
Fr/5, 328 oldal, kemény táblás
4000 Ft
A sajtónyilatkozatok kötete a szé-
kely apostol halálának 60. évfordu-
lója alkalmából jelenik meg, 2013
õszén. A félszáznál több sajtónyi-
latkozatot tartalmazó kötet min-
den egyes írása arról tanúskodik,
hogy Nyírõ József, a Trianon utáni

erdélyi irodalom legkiválóbb szerzõinek egyike, a
nemzeti emigráció köztiszteletben álló nagy alakja hû
magyar és emberséges ember volt. Nyírõ József mi-
elõbbi székelyudvarhelyi újratemetése reményében
bocsátja útjára a könyvet kiadónk.
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