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A Napvilág Kiadó tizenöt éve

Napvilág Kiadó – a névben benne rejlik a Politikatörténeti Alapítvány
által létrehozott kiadó célja és programja: felszínre hozni lappangó,
szunnyadó értékeket; nyilvánosságot adni rejtett, netán zárolt anyagok-
nak; fórumot biztosítani kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szö-
vegeket hozzáférhetôvé tenni magyar nyelven; felkutatni új tehetségeket;
új szemléletû, tanulható szövegekkel ellátni a felsôoktatást. Mindezt
elsôsorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értel-
mezett társadalomtudomány körében.

Szerzôink között ott szerepelnek a magyar tudomány elismert szemé-
lyiségei, akadémikusok; ugyanúgy találhatunk közöttük olyan tudósokat,
akik az elmúlt 15 év alatt pályakezdôbôl keresett szakemberré váltak,
valamint elsôkötetes szerzôket, akikre méltán számíthat a jövô tudomá-
nyos kutatása. Partnereink között tudhatunk egyetemi tanszékeket, aka-
démiai kutatóhelyeket, minisztériumokat és sok más intézményt is.

Külföldi szerzôink sora Pierre Bourdieu-tôl Immauel Wallersteinig
terjed, a lista számos további prominens nevet tartalmaz: Peter Burke,
Manuel Castells, Ralf Dahrendorf, Norbert Elias, Benjamin M. Fried-
man, Erich Fromm, Anthony Giddens, Pierre Nora, Pierre Rosanvallon,
Tzvetan Todorov.

Kiadtunk fontos forráskiadásokat, kiaknázva a Politikatörténeti Intézet
munkatársainak szakértelmét, igen fontos nagymonográfiákat a 20. szá-
zad történelmébôl, kézikönyvet a 20. század világtörténelmérôl és az
elsô világháborúról, speciális szakértôktôl támogatva alapvetô kéziköny-
veket hoztunk ki a magyarországi választásokról. A Kiadó megalapítása
óta összesen 222 mûvet jelentettünk meg. A legtöbb új mûvet – szám
szerint 25-öt – 2006-ban és 2010-ben publikáltunk, idegen nyelvbôl 42
mûvet fordítottunk magyarra.

Miénk a Politikatörténeti Füzetek-sorozat, feltûnést keltettünk az Akik
nyomot hagytak a 20. századon elôadás-sorozatból készített kötetekkel,
a profilbôvítést jelképezve megalapítottuk a TÁRStudomány-sorozatot,
a Critica pedig a társadalomtudományi témakörû kismonográfiák szá-
mára biztosít megjelenési lehetôséget. Legújabb vállalkozásunk a 2009
ôszén elindított 20 év után-sorozat, amely kritikus szembenézést vállalt
a rendszerváltást követô idôszakkal.
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A Napvilág Kiadó következô tizenöt éve

A Napvilág Kiadó tizenöt éves történetére méltán lehet büszke a kiadót
létrehozó Politikatörténeti Alapítvány és a kiadó munkatársi gárdája
egyaránt. E viszonylag rövid idô alatt ismertté és elismertté vált a Kiadó.
Ahhoz azonban, hogy egy következô kerek évfordulóról megemlékezhes-
sünk, mindenképpen végig kell gondolnunk: mi az, amit meg kell ôriz-
nünk hagyományaink közül és mi az, ahol érdemes irányt váltani, mó-
dosítani a hangsúlyokon.

A Kiadó alapküldetése nem változhat és nem is változik. Továbbra is
elkötelezettek vagyunk az eddigi magas szakmai-tudományos színvonal
fenntartásában, az igényes könyvek megjelentetésében. Alapfeladatunk-
nak tekintettük és tekintjük továbbra is a társadalmi problémák bemu-
tatását, a 20. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkor-
történet-kutatás eredményeinek bemutatását.

A tizenöt éves évforduló jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk, kik az
olvasóink most, és kiket szeretnénk olvasóink között látni a jövôben.
Szeretnénk, ha a szakmai közönség, a társadalomtudományi értelmiség,
a hazai véleményformálók mellett szélesebb olvasóközönséget is elér-
hetnénk kiadványainkkal: a fiatalokat, a fiatal értelmiségieket, a jövô
döntéshozóit és a közéleti elkötelezettséget vállalókat.

Úgy gondoljuk, az elkövetkezô évek döntéseiben és témaválasztásaiban
is ennek a célkitûzésnek kell megfelelnünk. A Kiadó tematikájában sze-
retnénk megerôsíteni az európai gondolat megjelenését, az uniós szintû
társadalmi problémákat. A mindennapok részévé szeretnénk tenni a tár-
sadalomtudományi problémák európai kontextusban kezelését, amelyet
kiadói profilunkban is képviselni fogunk a jövôben.

Fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata.
A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó
évszázadának olyan történelmi és mûvelôdéstörténeti feldolgozására te-
szünk kísérletet az elkövetkezô években, amely a társadalom különbözô
rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi
folyamatok megértéséhez, feldolgozásához.

A következô évek mottójának tekinthetjük a nyitottságot és az együtt-
mûködési szándékot. Ennek szellemében nyitni kívánunk az új megjele-
nési eszközök, értékesítési formák felé. Hangsúlyosabbá tesszük a kiadói
jelenlétet a közösségi médiumokban, interaktív honlapot szeretnénk,
valamint igyekszünk elérni könyveink fokozott jelenlétét az e-köny-
vek piacán.
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Keressük az olyan szellemi mûhelyeket, amelyektôl nem idegen a
Napvilág Kiadó szellemisége, folyamatos párbeszédre törekszünk a tár-
sadalomtudományok iránt érdeklôdô vagy azt mûvelô értelmiséggel,
döntéshozókkal.

Nyitott, befogadó, minôségi könyvmûhelyként szeretnénk mûködni
a következô tizenöt évben. Ehhez kérjük eddigi és új partnereink támo-
gatását!

Monográfiák, tanulmánykötetek, kézikönyvek

Balogh Margit–Palasik Mária (szerk.): Nôk a magyar tudományban

A4, 786 oldal, 5900,– Ft
A nôk által a legkülönbözôbb tudományágakban elért eredmények nem
mindig kerültek be a tudomány történetébe, mintha a nôi teljesítmé-
nyekrôl sok esetben megfeledkeztek volna. E kötetbôl nemcsak a nôi
tudósok családi hátterérôl, szakmai elômenetelérôl, megszerzett foko-
zatairól, hanem az adott tudományterület sokszor egyedülálló felfede-
zéseirôl, a nôk által kutatott témák sokszínûségérôl, de még a tudósnôk
személyiségérôl is átfogó képet kaphatunk.

Barta Györgyi–Keresztély Krisztina–Sipos András (szerk.): 

A világváros Budapest – két századfordulón

BN12, 380 oldal, 3900,– Ft, közel száz fekete-fehér fotóval és ábrával
A kötet az ország kiemelkedô politikai és államszervezô, gazdasági és
innovációs központját, a 19–20. századi és a 20–21. századi századfordu-
lók Budapestjét hasonlítja össze. Benne nemcsak a fôvárosról olvashatunk
tudományos igényességû írásokat, de különleges, gazdag archív és modern
képanyagot, és nagyon részletes és érdekes tényeket ismerhetünk meg.
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Burgdorff, Stephan–Wiegrefe, Klaus (szerk.): 

Az elsô világháború. A XX. század ôskatasztró-
fája

Fordította: Pruzsinszky Sándor
B5, 316 oldal, 3900,– Ft, 
80 fekete-fehér fotóval
Az elsô világháború nemcsak euró-
pai katasztrófa volt. Világméretû öl-
döklés, amelyben az európai nagy-
hatalmak birodalmi téveszméiért
kellett még sok százezer katonának
meghalnia. A világméretû konflik-
tus egy új korszak kezdetét is jelöli:
ez hozta magával az orosz októbe-
ri forradalmat, majd a sztáliniz-
must, valamint két évtizeddel ké-
sôbb a náci barbárságot. Kié a
felelôsség a „nagy háború” kitöré-
séért? A kérdésre neves történészek keresik a választ. Az egyes tanulmá-
nyokat válogatott képanyag és eredeti dokumentumok egészítik ki.

Feitl István–Ignácz Károly (szerk.): 

Önkormányzati választások Budapesten
1867–2010

B5, 334 oldal, 3800,– Ft
A modern kori fôváros választásai-
nak teljes körû adattára segítségével
elemezhetôvé vált Budapest vala-
mennyi parlamenti és helyhatósági
választása. A kutatás egyik részered-
ményeként született meg a jelen ta-
nulmánykötet, amely Pest, Buda,
Óbuda egyesítését követve vizsgál-
ja a fôvárosi helyhatósági, tanácsi
és önkormányzati választásokat
1867-tôl egészen a 2010-es önkor-
mányzati választásokig. Több mint
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másfélszáz esztendô történetét átfogva egységes szempontok alapján
elemzi a helyhatósági választásokat, kitér azokra az idôszakokra is, ami-
kor még nem volt titkos a választás, illetve amikor hiányzott a többpár-
ti alternatívák közötti döntés lehetôsége. Nincs tehát hézag a kötetben,
mely ebbôl a szempontból is úttörô és hiánypótló vállalkozás.

Földes György–Hubai László (szerk.): 

Parlamenti választások Magyarországon, 1920–2010
(harmadik, bôvített kiadás)

B5, 492 oldal, 4200,– Ft
A szerzôk összesen 13 többpárti parla-
menti képviselô választást mutatnak be
önálló tanulmányban, azonos szerke-
zetben, az adott idôszak legfontosabb
politikatörténeti eseményeinek rövid
elemzésével indulva, a választójogi sza-
bályozás változását, a választásokon
induló pártok helyzetét és programját,
valamint a választási kampányt ismer-
teti, majd elemzi a szavazás végeredmé-
nyét, és a választások utóéletét. A kö-
tet a 2010-es országgyûlési választások
eredményeivel zárul.

Friedman, Benjamin M.: Jólét és erkölcsösség

B5, 680 oldal, 4500,– Ft
A könyv azt a kérdést veti fel: vajon a gazdasági növekedés – vagy stag-
nálás – hogyan befolyásolja egy társadalom erkölcsi jellemzôit? A gaz-
dasági növekedés hatásainak vizsgálatakor a Friedman mércéje szerinti
morális társadalom annak az eszménynek felel meg, amelyet a felvilá-
gosodás gondolkodói képzeltek el. Legfontosabb alkotóelemei: a lehe-
tôségek nyitottsága, a tolerancia, a gazdasági és társadalmi mobilitás, a
tisztesség és a demokrácia. Az elemzés magában foglalja a nagy európai
gazdaságok hasonló típusú elemzését is, és bôven taglalja a globális gaz-
dasági jelenségek és a világ környezeti problémáinak várható következ-
ményeit, valamint a szükségek teendôket.
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Izsák Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon, 1944–1999

B5, 468 oldal, 4200,– Ft
A fél évszázad magyar történelmét átfogó kötet tanulmányai több évtizedes
kutató- és egyetemi oktatómunka eredményeit összegzik. A mû elsôsor-
ban az 1944 utáni koalíciós évek, közelebbrôl a polgári pártok történetének
feltárására irányul, de kiterjed a Rákosi-rendszer, az 1956-os forradalom
és a korai Kádár-korszak feltárására is, illetve átvezet minket a rendszer-
váltás utáni korszakba is. A politikuspályák -portrék az 1944 utáni tör-
ténelmünket formáló vezetô személyiségek életútjának elemzését nyújtja.

Mitrovits Miklós: A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika (1980–1981)

B5, 348 oldal, 3600,– Ft
1980 nyarán Lengyelországban munkások, értelmiségiek, parasztok és
diákok összefogva, együtt léptek fel az államszocialista rendszer egyed-
uralkodó pártjával szemben, és létrehozták a Szolidaritás Független Ön-
kormányzó Szakszervezetet. Hamarosan kiderült, sem a lengyel, sem a
szovjet hadsereg nem verte le a kezdeményezést, hanem példátlan mó-
don társadalmi szerzôdés aláírására került sor a munkások és a kor-
mány között. A Szolidaritás igazi társadalmi mozgalommá nôtte ki ma-
gát, létezô alternatívát mutatott a korábbi berendezkedéssel szemben.
Az alapos vizsgálat hozzásegíti az olvasót a közelmúlt és a ma Lengyelor-
szágának jobb megértéséhez.

Nora, Pierre: Emlékezet és történelem között

Válogatta és szerkesztette K. Horváth Zsolt
B5, 408 oldal, 3900,– Ft
Napjaink Franciaországának egyik legjelesebb történésze a történeti em-
lékezet és a nemzet fogalmának összefüggéseirôl szerkesztett kötetsoro-
zatot. Az eredeti nyelven hét kötetre rúgó mû, az Emlékezet helyei az
utóbbi évtized legismertebb és leghivatkozottabb irodalma. Kötetünk-
ben arra törekedtünk, hogy az eredeti munka szellemi, tárgyi, módszer-
tani tágasságát, sokszínûségét megôrizzük. A kapcsolódó utószó egy-
részt a szövegek összefüggéseire világít rá, részben pedig arra a kérdésre
keresi a választ, hogy az Emlékezet helyei szemlélete miért szolgál mo-
dellül az utóbbi évtizedek társadalom- és kultúrakutatásában.
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Palasik Mária: Félelembe zárt múlt. Gyilkosságok Gyömrôn és környékén 1945-ben

A5, 248 oldal, 2900,– Ft, 29 fekete-fehér fotóval
1945. február elejétôl április végéig Gyömrôrôl és a környékbeli falvak-
ból internálás címén különbözô ürügyekkel elhurcolták és meggyilkolták
a Horthy-korszak prominenseit. Az áldozatok számát illetôen pontos
számot ma sem tudunk. A tettesek az új, formálódó hatalom képviselôi
voltak, felelôsségre vonásuk a kísérletek ellenére is elmaradt. A szerzô
sokféle forrás alapján és az országos politikai folyamatokkal összefüg-
gésben kísérli meg követni az eseményeket és bemutatni, hogyan pró-
bálta kezelni a történéseket a mindenkori államhatalom.

Silverstone, Roger: Médiaerkölcs

Fordította: Kerényi Szabina
B5, 222 oldal, 3600,– Ft
Az Európában sok helyütt tankönyvként is használatos alapmû tárgya
nem más, mint a második nagy környezeti katasztrófa, amellyel a glo-
bális társadalmaknak szembesülniük kell: ez pedig a világ kommuniká-
ciós válsága. Morális és etikai, ugyanakkor politikai válságról van szó.
Ebben a könyvben a szerzô azt állítja, hogy mediatizált környezetünk-
ben nem csupán a szennyezettség veszélyezteti annak lehetôségét, hogy
elfogadható szinten fennmaradjon az emberiesség, hanem hogy csakis
a globális kommunikáció realitásait és méginkább azok lehetôségeit fi-
gyelembe véve leszünk képesek visszafordítani azt a folyamatot, amely
egyre közelít a globális meg nem értés és embertelenség felé.

Varga Lajos: Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon, 1914–1919. március

A5, 560 oldal, 3700,– Ft
A kötet az elsô világháború kitörésétôl a Tanácsköztársaság kezdetéig
kíséri nyomon a Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikai tevé-
kenységét, és e sajátos megközelítésen keresztül tükrözi a történelmi
Magyarország felbomlásának folyamatát. A magyar szociáldemokra-
ták sem gátolhatták meg Magyarország hadba lépését, hiába figyelmez-
tették az uralmon lévôket, hogy elvesztik hatalmukat. 1917-re az
MSZDP megkerülhetetlen politikai tényezôvé vált, számos elméleti-po-
litikai kérdésrôl – függetlenség, választójog, nemzeti-nemzetiségi kér-
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dés, föld, államforma, önálló hadsereg, külpolitika, szociális problé-
mák – fejtette ki álláspontját. A szerzô arra összpontosítja figyelmét,
hogy bemutassa ezeket az állásfoglalásokat és a megvalósulásukért foly-
tatott küzdelmet.

20 év után sorozat

Andor László: Eltévedt éllovas? Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában

Fr5, 224 oldal, 2600,– Ft
A magyar gazdaság éllovasból sereghajtóvá vált – mondhatni: eltévedt.
A gazdasági teljesítmény tekintetében a magyar gazdaság soha nem volt
igazi éllovas a régióban; az intézményi reformok elôrehaladottsága, a
piacosítás soha nem tették azzá. A reformok terén ma is az élbolyhoz
tartozik, ennek relevanciája azonban egyre csekélyebb, különösen a glo-
bális pénzügyi és gazdasági válság körülményei között. Az elemzés ér-
telmezni próbálja az ún. magyar modellt, és összeveti az átalakuló ré-
gió más kapitalizmusváltozataival, valamint elemzi a közgazdasági
gondolkodás fôbb irányait a rendszerváltás sodrában.

Egry Gábor: Otthonosság és idegenség. 
Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta

Fr5, 188 oldal, 2600,– Ft
Ma a magyarságon belül sokféle egyéni és közösségi azonosságtudat ra-
gadható meg, és ezek maguk is egy-egy adott helyzettôl függôen válnak
fontossá vagy lényegtelenné. A kötet a nacionalizmus, identitás- és em-
lékezetpolitika problémahalmazának rövid, összefoglaló bemutatására
törekszik, nem csak a szûkebb értelemben vett „nemzetpolitikát” kívánja
meg bemutatni. Választ keres arra is, miként függ össze a nemzet és a
nemzeti identitás az átmenet társadalmi változásaival, az új rendszer le-
gitimitásával, a gazdasági világrendbe történô betagozódással és az euró-
pai integráció folyamataival.
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Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. 
Adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához

Fr5, 190 oldal, 2600,– Ft
A politikai kultúra szinte az egész keleti blokkban szánalmas – az elôz-
ményektôl függetlenül. Vajon azt a következtetést kell ebbôl levonni,
hogy a cselekvôk szerepe valóban jelentéktelen, hogy az áldozatok és
erôfeszítések értelmetlenek voltak? Az intézmények nélkülük változtak
nagyobb léptékû, alkalmasint globális mozgások hatására? A tanulmány
– kettéválasztva a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra fogalmát
– azt vizsgálja, hogy milyen volt az államszocialista rendszerstruktúra
és társadalmi struktúra, milyen erôk, milyen cselekvôk hatottak ezek
„leváltására”, és miben különböznek az új struktúrák az elôzôktôl.

Fleck Zoltán: Változások és változatlanságok. A magyar jogrendszer a rendszerváltás után

Fr5, 164 oldal, 2600,– Ft
A demokratikus magyar köztársaság jövôje szempontjából létfontossá-
gú, hogy világos képet nyerjünk a rendszerváltás óta eltelt idôszak fej-
leményeirôl, a stabilitást és jogállami minôséget biztosító és megôrzés-
re méltó intézményekrôl és a változtatási szükségletekrôl. A demokráciát
és jogállamot építô rendszerváltás és az Európai Unióhoz történt csat-
lakozás a jogintézmények átvételének több hullámát hozta létre. Az át-
vételek sikeressége azonban csak hosszabb távon, a megvalósulás és kö-
vetkezmények elemzésével ítélhetô meg.

Galló Béla: Az új kapitalizmus régi világa. 
Biztonság, geopolitika, nemzeti mozgástér a globalizáció korában

Fr5, 176 oldal, 2600,– Ft
A kötet tárgya a nemzetközi politika világa, amely mindig meghatáro-
zó módon befolyásolta nemzeti lehetôségeinket. Pontos ismerete, trend-
jeinek illúziótlan számbavétele nélkül ma sem mérhetjük be reális moz-
gásterünket. A szerzô állásfoglalása szerint vállalni kell a
társadalomkritikai látásmódot, mert csak így találhatunk megoldáso-
kat a globalizált nemzetközi életnek a következô évtizedekben halmo-
zódó és egyre feszítôbb problémáira.
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Héthy Lajos: Civil beszéd, vagy „párt-beszéd”? Az érdekegyeztetés ma

Fr5, 160 oldal, 2600,– Ft
A könyv az országos érdekegyeztetés rendszerváltás óta eltelt húsz évét,
illetve jelenét és jövôjét elemzi. Az idôszak akár sikertörténetként is ér-
tékelhetô (az Országos Érdekegyeztetô Tanács létrejötte). Az OÉT-nek
és más munkaügyi érdekegyeztetô intézményeknek meghatározó szere-
pe volt a munkaügyi rendszerváltásban, a piacgazdaság munkaügyi jog-
szabályainak és intézményeinek kiépítésében, illetve a munkahelyi és
társadalmi béke megôrzésében. Borúsabb annak a szélesebb társadalmi
párbeszédnek a mai képe, amelynek a hatalom civil kontrollját, a civil
társadalom részvételét kellene biztosítania a közpolitikák alakításában.

Hunyady György: A közérzet társadalmi hullámverése

Fr5, 278 oldal, 2600,– Ft
A ’80-as évek végén szédítô sebességet vett a politikai, gazdasági, társa-
dalmi átalakulások sora. Kecsegtetônek indult, sok vonatkozásban gyöt-
relmesnek bizonyult, és alig vannak, akiknek ne okozott volna csaló-
dást. E két évtized eseményei, a változások cikcakkjai, az eredmények
és bukások, a kibontakozás iránya különösen éles fényben mutatják meg
a társadalmi közérzet történelemformáló szerepét és erejét. A kötet a
magyar társadalom lelkiállapotának elmúlt 20 évben zajlott hullámzá-
sát mutatja be a történeti pszichológia és a szociálpszichológia eszköz-
tárával.

Krémer Ferenc: Rossz döntések kora. 
Rendészetpolitikai tévelygések a rendszerváltás elsô húsz évében

Fr5, 200 oldal, 2600,– Ft
A rendészetpolitika a politikusok, a rendôrök és a polgárok helyes(nek
vélt) viszonyának politikai és szakmai cselekvéssé, jogszabályokká és in-
tézményekké formálása. Bizonyos értelemben mindegyik csoport tagjai
politizálnak és alakítják a rendészetpolitikát, a polgárok azonban mind-
máig csak hivatkozásként szerepeltek ebben a viszonyrendszerben, cse-
lekvôként sosem. A kötet azt kutatja, mi, hogyan és miért történt, illet-
ve nem történt húsz év rendészetpolitikájában, és azt, hogy miért maradt
sikertelen a rendôrség demokratizálása?
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Pitti Zoltán: Gazdasági teljesítmények kontra társadalmi elvárások

Fr5, 160 oldal, 2600,– Ft
A szerzô idôutazásra hívja az olvasót, és azt mutatja be, hogy a rend-
szerváltozás óta elért eredmények mennyiben voltak képesek összhan-
got teremteni a társadalom igényei és a gazdaság teljesítményei között.
Tényekbôl és számokból levont következtetései figyelmet érdemlôek a
közvélemény és a döntéshozók számára egyaránt. A 2008-tól kibonta-
kozó gazdasági válság nyilvánvalóvá tette, hogy a gazdaság teljesítmé-
nyei messze elmaradnak a társadalmi igények változásától, és ez az el-
lentmondás csak egy átfogó gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozásával
és következetes végrehajtásával oldható fel.

Sipos Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkortörténete

Fr5, 232 oldal, 2600,– Ft
A politikai média Magyarországon az elmúlt körülbelül húsz évben több
változáson és válságon ment keresztül: a politikai intézmények és a gaz-
dasági rendszer megváltoztatása óta többször alakult át a médiarend-
szer, többszörös médiarendszer-változás zajlott le. Ezek egymásra tor-
lódtak, és így igen nehézzé vált a (folyamatos) alkalmazkodás az új
helyzetekhez: hiányzott a demokratikus újságírás tapasztalata, hiányoz-
tak ennek hosszú évtizedei akkor, amikor a demokratikus nyilvánossá-
got eltérô jellegû politikai és gazdasági kihívások érték, illetve amikor
új médiumok megjelenésükkel alapvetôen változtatták meg a média-
rendszer-viszonyokat.

Wéber Attila: Metamorfózisok. A magyar jobboldal húsz éve

Fr5, 200 oldal, 2600,– Ft
A kötet a magyar jobboldal elmúlt két évtizedének történetét öleli fel.
Az elemzés mindenekelôtt a nemzeti, keresztény, jobbközép pártok egy-
más közötti viszonyának összefüggéseire irányul; ennek keretében a rend-
szerváltás utáni magyar jobboldal fejlôdésének legfôbb vonásait, az in-
tegrációs és dezintegrációs tendenciákat, ezek gazdasági-társadalmi
mozgatórugóit, a szavazótáborok változásait igyekszik feltárni.
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Politikatörténeti Füzetek sorozat

K. Farkas Claudia: A magyarországi zsidóság megkülönböztetése, 1920–1944

A5, 362 oldal, 3200,– Ft
A zsidókérdés 20. századi magyarországi elôtörténete után a könyv az
elsô és a második zsidótörvény létrejöttének körülményeit és következ-
ményeit vizsgálja. A parlamenti tárgyalások, a részt vevô jelentôsebb
pártok, a keresztény egyházfôk, az érintettek véleménye, reagálásai,
valamint a németek politikai ösztönzése vizsgálatával rekonstruálni
igyekszik a nagy katasztrófa elôtt a zsidók jogi helyzetében beállott vál-
tozásokat.

TÁRStudomány sorozat

Fromm, Erich: Utak egy egészséges társadalom felé

Fordította: Szalai Virág
FR5, 326 oldal, 3200,– Ft
A kötet a kiadónknál szintén megjelent
Menekülés a szabadság elôl, valamint
az Önmagáért való ember címû mûvek
„folytatása”. A kötetben, a méltán nagy-
hírû szerzô azt próbálta bemutatni,
hogy az élet a 20. századi demokráciá-
ban sok szempontból csak egy másfaj-
ta menekülés a szabadság elôl. A könyv
nagy része ezt az újfajta jelenséget elem-
zi, amelynek középpontjában az elide-
genedés fogalma áll. A szerzô konkrét
javaslatokat tett egy egészségesebb tár-
sadalom mûködésére: mindenféle elô-
relépés csak akkor lehetséges, ha a vál-
tozások egyszerre valósulnak meg a gazdaságban, a társadalomban, a
politikában és a kultúrában, hogy bármilyen egyetlen területre korláto-
zott haladás pusztítóan hat minden terület haladására.
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Critica sorozat

Agárdi Péter: József Attila, a közös ihlet. Egy irodalmi centenárium tükre és anatómiája

A/5, 376 oldal, 2900,– Ft
A könyv krónikás szemlézôje, olvasmánynaplója is e centenáriumnak,
de mindenekelôtt sokoldalú és mély elemzést igyekszik nyújtani az ün-
nepség- és rendezvénysorozat szakmai, kulturális és hétköznapi oldalai-
ról, az eredményekrôl és az éles vitákról, a botrányokról és a páratla-
nul gazdag visszhangról, tehát a költô mai olvasatairól, recepciójáról és
hatásáról.


