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SOROZATAINK / Társadalomelméleti Műhely (T. E. M.)

Patakfalvi-Czirják Ágnes: A székely zászló a politikától a hétköznapokig (2021) 

Éber Márk Áron: A csepp. A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete,  
(2019, 2020) E-könyvben is kapható! 

Scheiring Gábor: Egy demokrácia halála. Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam 
felemelkedése Magyarországon (2019) E-könyvben is kapható! 

Sebők Miklós: Paradigmák fogságában. Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban 
(2019) E-könyvben is kapható! 

Fáber Ágoston: Pierre Bourdieu. Elmélet és politika (2018)

Kiss Viktor: Ideológia, kritika, posztmarxizmus. A baloldal új korszaka felé (2018)  
E-könyvben is kapható!

Takács Erzsébet: A szolidaritás alakváltozatai. Az együttműködés lehetőségei és gátjai 
Magyarországon (2018) 

Antal Attila: A populista demokrácia természete. Realizmus és utópia határán  
(2017, már nem kapható)

Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete. Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban (2017)

Vastagh Zoltán: Társadalmi struktúra és állami redisztribúció (2017)



SOROZATAINK / Kérdések és válaszok 

Magyarország a második világháborúban (2022)

A dualizmus kori Magyarországról, 1867–1918 (2021)

A Rákosi-korról, 1949–1956 (2021) 

A rendszerváltásról (2019)

1918–19-ről (2019)

1956-ról (2016)

A Horthy-korról (2015) – E-könyvben is kapható! 

Az 1944–1949 közötti magyar történelemről (2016)

A Kádár-korról (2013) – E-könyvben is kapható! 

Az I. világháborúról (2013)

A cigányságról (2013)

Az Európai Unióról (2012)



SOROZATAINK / Politikuséletrajzok 

Feitl István: Ki volt Rákosi Mátyás? (2020)

Wolfgang Petritsch: Bruno Kreisky (2015)

Turbucz Dávid: Horthy Miklós (2011, 2014) – E-könyvben is kapható! 

Vonyó József: Gömbös Gyula (2014) – E-könyvben is kapható! 

Carola Stern: Willy Brandt (2013)

Hajdu Tibor: Ki volt Károlyi Mihály? (2012) – E-könyvben is kapható!
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Hollywood a vasfüggönyön túl.  
Amerikai mozivilág a hidegháború idején Magyarországon, 1945–1990 
TAKÁCS RÓBERT  
2022, A5, 270 oldal, 3900 Ft 

Az 1945-ben bemutatott második világháborús film, az Amerikai sas és az 1989. december 28-án mozikba 
kerülő sci-fi-horror, a Támadók a Marsról között a magyar közönség közel hétszázötven amerikai filmet 
láthatott a hazai mozikban. Ezek hozzávetőleg kétharmadát 1948 ősze és 1988 között, olyan évtizedekben, 
amikor a szocialista kultúrpolitika elvei szerint működő filmimport és -forgalmazás állami monopólium volt, 
a bejövő filmeket pedig ideológiai és minőségi szempontok alapján cenzúrázták. Vagyis Hollywood még e 
szigorú kontroll mellett is jelentős szerephez jutott idehaza. 
A kötet a fent említett két végpont között kíséri figyelemmel az amerikai film magyarországi jelenlétét 
és az azt övező kultúrpolitikai vitákat: a teljes elzárkózás sztálini éveitől kezdve a hruscsovi olvadás 
óvatos hidegháborús párbeszédén és nyitásán át az enyhe, majd mind határozottabban felszínre jutó 
kommercializáció évtizedéig. A vasfüggöny – vagy „nejlonfüggöny” – ellenére az amerikai film a szovjet 
blokk Magyarországának egyik legjelentősebb élménygyártójává és az ott élők mindennapjainak szerves 
részévé vált, így a gondolkodásra gyakorolt hatása sem volt elhanyagolható.

Nemzet és hegemónia, 1945–1989  
FÖLDES GYÖRGY 
2021, A5, 288 oldal, 3600 Ft 

Jelen munka – a nemzetmeghatározásokat nem szem elől tévesztve – a nemzetet a társadalmi, politikai, 
gazdasági és kulturális hegemóniáért folytatott harc tárgyának, céljának, közegének, folyamatosan változó, 
sokszínű, belső ellentétekkel terhelt közösségnek és nem önnön lényegét megvalósító cselekvő alanynak 
tekinti. A modern nemzetet a hegemóniaharcok segítették létrejönni, és a megvalósult hegemónia tartja 
össze. 

A kötet azt igyekszik megmutatni, hogy miként formálódott a nemzet mint virtuális közösség, milyen 
kölcsönhatásban volt azzal a valósággal, amelyet formált, és milyen társadalom volt az, amely 1945, illetve 
1956 után nemzeti alakot öltött. Ezért elemzésem diszkurzív, amennyiben szövegeken keresztül közelít 
valóságos tárgyához, ideológiakritikai, amennyiben az eszmék társadalmi és politikai tartalmát igyekszik 
feltárni, strukturális és történeti, amennyiben a nemzetet társadalmi valóságként próbálja ábrázolni. 
A hegemónia a nemzetet az éteri magasságokból a földre hozza, és valóságos kapcsolatot teremt az 
illuzórikus és a valóságos közösség, a virtuális és valóságos nemzet között.
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A nyitott zárt ország. Kulturális és tudományos érintkezések  
az 1970-es és 1980-as években Magyarország és a Nyugat között  
TAKÁCS RÓBERT  (szerk.)
2022, B5, 292 oldal, 4600 Ft 

Magyarország – a szovjet blokk nyitott zárt országa – a kötetben vizsgált időszakban, vagyis a Helsinki 
Záróokmány aláírása és a rendszerváltás között nemcsak intézményei, hanem művészei, tudományos 
kutatói és állampolgárai révén is részese volt a szovjet blokk és a nyugati világ közötti személyi és 
információáramlás mind gazdagabb rendszerének. A Churchill fultoni beszéde nyomán elhíresült 
vasfüggöny metaforája helyett a történetírás ma már a nejlonföggöny vagy a félig áteresztő hártya képével 
igyekszik leírni ezt a bonyolult kapcsolatrendszert, e sok tekintetben zárt társadalmak intenzívebbé váló, de 
az állampártok által továbbra is felügyelt, cenzúrázott részvételét a globális áramlásokban. 
A kötet tanulmányai amellett érvelnek, hogy a nyitás és a rendszerek közti párbeszéd és vita gyökerei az 
1950-es évek közepén kezdődő desztalinizációig nyúlnak vissza, az 1970-es és 1980-as évekre pedig már 
olyan szintet értek el, amelyben az irányított és felügyelt mozgások mellett mind nagyobb tér nyílt a spontán 
törekvéseknek. A tanulmányok többsége azt hangsúlyozza, hogy az utazás, tájékozódás és kapcsolatépítés 
szempontjából kiváltságos helyzetben lévő tudományos elitek – legyenek azok történészek, szociológusok 
vagy közgazdászok – nemegyszer sajátos módon egyszerre kapunyitóként és kapuőrként éltek is a 
lehetőséggel, horizontjuk tágítása mellett képesek voltak nemzetközi hálózatokhoz kapcsolódni.
Számos hatás érte azokat a tömegeket is, akik jóval szűkebb utazási, tájékozódási lehetőségekkel 
rendelkeztek. Mindez nemcsak a tájékoztatási politika – 1960-as évektől tetten érthető – formálódásán 
mérhető le, hanem a nyugati kulturális hatások növekvő mennyiségén és változó minőségén, amelynek 
alapján a korszak Magyarországán – természetesen megszorításokkal, de – nem indokolatlan kulturális 
amerikanizációról beszélni. 
A kötet szerzői: ANTAL ATTILA, CSUNDERLIK PÉTER, KÉKESDI-BOLDOG DALMA, KŐHEGYI GERGELY, LÁSZLÓ 
SZABOLCS, TAKÁCS ERZSÉBET, TAKÁCS RÓBERT

Politikasakk. Rákosi Mátyás és Kádár János játszmái  
FEITL ISTVÁN 
2022, B5, 426 oldal, 4900 Ft 

Az 1945 utáni magyar történelemmel foglalkozó tanulmányok új szempontokkal és érvekkel mutatják be 
a különbséget az 1944–1949 közötti többpárti parlamentarizmus és az ötvenes évek eleji proletárdiktatúra 
között, a Rákosi és a Nagy Imre-kormány időszaka között, valamint a rákosista évek és a kádárizmus között. 
A szövegek részben a tucatszám sokasodó mainstream történetírással vitatkozó írások. Ez egészül ki 
Magyarország XX. századi nyitottsága kérdéseit taglaló anyagokkal, a nyelvhasználat és a politika kapcsolatát 
vizsgáló esettanulmánnyal, végül Rákosi Mátyás és Kádár János 1954 utáni konfliktustörténetét taglaló 
hosszabb frissített kismonográfiával.
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Kérdések és válaszok – Magyarország a második világháborúban 
BARTHA ÁKOS, IGNÁCZ KÁROLY, KÁZMÉR LÁSZLÓ, KEREPESZKI RÓBERT,  
L. BALOGH BÉNI, PAKSA RUDOLF, PÉCSI TIBOR, STARK TAMÁS, SZÉCSÉNYI ANDRÁS, 
TURBUCZ DÁVID  
2022, A5, 212 oldal, 2900 Ft 

A sorozat legújabb kötete, amellyel immár teljes a sorozat 20. századi 
magyar történelemmel foglalkozó vonulata!

Mikor kezdődött a második világháború? Öngyűlölő zsidó volt Hitler? Meg lehetett 
tagadni a katonáskodást? Miért üzent hadat Magyarország az Egyesült Államoknak? 
Hogyan üzent a front? Volt etnikai tisztogatás Észak-Erdélyben? Hol vadászott medvére 
Horthy a háború alatt? A béke szigete volt Magyarország 1944-ig? Miért nem állt 
ellen Magyarország a német megszállásnak? Ki és mit tud(hat)ott a holokausztról 
Magyarországon? Vetítettek amerikai filmet a magyar mozikban a háború alatt? 
Volt zsidó ellenállás? „Az oroszok már a spájzban vannak”? Voltak Magyarországon 
partizánok? Őrült volt Szálasi? Működött gázkamra Magyarországon? Felszabadítás 
vagy megszállás? Hány magyar áldozata volt a háborúnak?

Kötetünkbe mintegy száz kérdésre válaszolva gyűjtöttük össze, amit Magyarország 
második világháborús szerepvállalásáról tudni érdemes. A válaszokból megismerhető 
a magyar revízió, a legfontosabb politikai és hadiesemények, a magyar honvédség 
részvétele, a hátország és a front mindennapjai, a holokauszt, a háborút kísérő 
erőszak, Magyarország német és szovjet megszállása, a világháborús vereség okai 
és következményei. Arra törekedtünk, hogy a témával kapcsolatban leggyakrabban 
felmerülő kérdésekre szakszerű, közérthető és rövid választ adjunk. Számos tévhitet 
megcáfolunk, és igyekszünk a leegyszerűsítő, illetve egyoldalú értelmezések helyett 
hűen és a szélesebb összefüggésekbe ágyazva bemutatni Magyarország történetének 
egyik legtragikusabb fejezetét.
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Kérdések és válaszok a dualizmuskori Magyarországról, 1867–1918 
CIEGER ANDRÁS, EGRY GÁBOR, KLEMENT JUDIT  
2021, A5, 308 oldal, 2600 Ft 

Elkerülhető lett volna Trianon, ha nem ilyen kiegyezés születik? Szerették-e a magyarok Ferenc Józsefet? 
Az általános választójog jelentette-e a nemzetiségi kérdés megoldását? Igaza volt Kossuth Lajosnak a 
Kasszandra-levélben? Jogtalan tizenegyes miatt vertek magyar focibírót Zágrábban? A „boldog békeidők” 
alatt ritkább volt az öngyilkosság is? A nők valóban „másodrendű” állampolgárok voltak a dualizmus 
korában? Budapest már akkor is az ország legnagyobb és legfontosabb városa volt? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre kínál tömör válaszokat könyvünk, amely egyszerre tárgyalja a korszak fajsúlyos alapproblémáit 
(a nemzetiségi konfliktusoktól, a politika működési zavarain és a társadalmi egyenlőtlenségeken át a 
kulturális és gazdasági fejlődés, vagy éppen az urbanizáció ellentmondásos jelenségéig), valamint olyan 
figyelemfelkeltő, időnként provokatív kérdéseket vet fel, amelyek a dualizmus korának egy-egy érdekes 
jelenségére, a maitól eltérő jellegzetességeire világítanak rá.
100 kérdés és válasz a Monarchia Magyarországáról – mindenekelőtt az érettségire készülő vagy 
továbbtanulni vágyó diákoknak, gyorsan áttekinthető információkat kereső egyetemi hallgatóknak, 
megbízható és korszerű ismeretekre alapozó tanároknak, illetve a Ferenc József-i kor iránt általánosan 
érdeklődő olvasóknak ajánljuk. A szerzők és a Kiadó reményei szerint jelen kötet segít bővíteni 
 a korszakra vonatkozó meglehetősen hiányos ismereteket, és hozzájárul a dualizmus korával kapcsolatos 
tévhitek eloszlatásához.

Kérdések és válaszok a Rákosi-korról, 1949–1956  
BARÁTH MAGDOLNA, FEITL ISTVÁN
2021, A5, 230 oldal, 2600 Ft 

Miért volt háborús helyzet a déli határon? Meddig tartott az éberségi hisztéria? Leszámolás volt-e a 
tábornokok pere? Mit értek a tanácsi választások? Volt-e kémháború az imperialistákkal? Mi volt a LÉGO? 
Kik a Ratkó-gyerekek? Hogyan élt a falusi ember? Ki volt a magyar mozisztár? Min nevettek az emberek? 
Honnan hová jutott el a Petőfi Kör? Milyen egy zenei diktatúra?

A Kérdések és válaszok sorozat e kötete közel százharminc kérdésben igyekszik feleleveníteni az 1949–
1956 közötti éveket Magyarországon, amelyről mindenkinek a sötét sztálinizmus, a kíméletlen terror, a 
padlássöprés, a kitelepítés, a munkatáborok, a koncepciós perek, és a vezérkultusz jut eszébe. No meg 
a teljes szovjet nagyhatalmi kiszolgáltatottság. Ha pontosak akarunk lenni, akkor az 1949–1953-as 
kemény szűk öt esztendőt el kell választani az 1953–1954-es olvadás idejétől. Nagy Imre új szakasznak 
nevezett miniszterelnöksége idejére a széles körű amnesztia, a büntetőtáborok felszámolása, a parasztság 
kizsigerelésének megszüntetése és számukra nagyobb önállóság biztosítása, az életszínvonal szerény 
emelése, a személyi kultusz eltűnése volt a jellemző. A szellemi életben is érlelődtek változások. Nagy Imre 
távlati célja egy agrárcentrikus, jóléti szocializmus kialakítása volt. Előfutárát látjuk benne az 1960-as évek 
második felében bekövetkező reformoknak. 1955-ben azonban Rákosi szovjet segítséggel visszatért  
a hatalomba, de már csak vergődött, és képtelen volt teljhatalmú befolyását újra megszerezni.
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Csupa hajdani eszelős. Írások az 1940–1945-ös Magyarországról  
és emlékezetéről  
CSUNDERLIK PÉTER  
2020, A5, 288 oldal, 3200 Ft  

Csunderlik Péter a magyarországi baloldali radikális mozgalmak és a Tanácsköztársaság történetének és 
emlékezetének kutatója, sokat dolgozó, író és vitatkozó történész, aki nemcsak tudományos folyóiratokban, 
de újságokban és hetilapokban is rendszeresen publikál. Az 1918–1919-es forradalmak centenáriumán 
„tudományos publicisztikák” sorában hadakozott a közkeletű történelmi tévedésekkel, vagy egyenesen 
hazugságokkal, és bírálta a Nemzeti Együttműködés Rendszerének emlékezetpolitikáját.
A kötet válogatást ad a fiatal történész elmúlt években született szórakoztató, sokszor provokatív, de mindig 
elgondolkodtató írásaiból: „rövidlátó Supermanként” elevenedik meg Tisza István, megismerhetjük Károlyi 
Mihályt, aki köztársasági elnökként a saját birtokán kezdte a földosztást, vagy éppen Jászi Oszkárt, akinek 
tévedéseiben is igaza volt. Megtudhatjuk, hogy mit konspirált valójában a démonizált Galilei Kör, hogy 
miért tört ki az őszirózsás forradalom, és hogy milyen volt a proletárdiktatúra 133 napos „vörös farsangja”, 
a vörösterror, majd az azt követő fehérterror, Horthy Miklósról pedig kiderül, hogy miért méltatlan a 
kultuszára.

Ki volt Rákosi Mátyás?   
FEITL ISTVÁN
2020, A5, 292 oldal, 3200 Ft  

Hogyan változott egy erkölcsi érzéket nélkülöző zsarnokká ez az alapjában tehetséges, művelt, 
kapcsolatteremtő ember az 1940-es évek végére, az ötvenes évek elejére? Hogyan vált Magyarország 
legnépszerűbb embere egyik évről a másikra a leggyűlöltebb figurává, akinek képeit aztán az utcán égették? 
Hogyan csalogatta elő Rákosi Mátyásból a zsarnokot a gyorsan megkapott és kizárólagos hatalom, a teljes 
kiszolgáltatottság a szovjet birodalomtól és magától Sztálintól, valamint a háborús hisztéria? 
Kevés olyan történelmi személyiség van, akinek emberi tulajdonságait, viselkedését, jellemét annyian 
fürkészték, mint Rákosi Mátyás. Van, aki előnytelen testi jellegzetességei, alacsony termete, köpcös 
alakja, rövid nyaka miatt véli úgy, hogy végül zsarnok vált belőle. Van, aki gyermekkori indíttatásában, 
szüleihez fűződő viszonyában, az apjától való elszakadásban, és ebből következő rejtett nőiességében 
találja korán kibontakozó makacs, erőszakos természetének a forrását. Mások jellembeli fogyatékosságait 
hangoztatják: rejtőzködő, sunyi, szerepjátszó, egyben gyanakvó vonásait erősítik autoriter karakterré 
benne. A szociálpszichológiai jellegű megközelítések zsidó származásából adódó kisebbségi komplexusa, 
illetve nyughatatlan, frusztrált természete és a kommunista messianizmusa találkozásában vélik felfedezni 
a megszállottságnak ezt a szélsőséges válfaját. Külön vizsgálják a 15 év börtön jellemtorzító szerepét, a 
1940-es évek Szovjetuniójának és a világháborúnak gyilkos, a hatalomra törő és jutó emberre gyakorolt 
deformáló hatását. Van, aki egyenesen démoninak nevezi Rákosi Mátyás alakját a magyar történelemben.
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Kérdések és válaszok a rendszerváltásról 
ANTAL ATTILA, BOTOS JÁNOS, FEITL ISTVÁN, RIPP ZOLTÁN, TAKÁCS RÓBERT   
2019, A5, 260 oldal, 2400 Ft   

Hányféle ellenzéke volt a Kádár-rendszernek, és milyen volt a viszonyuk egymáshoz? Hogyan vált a 
rendszerváltás szimbolikus aktusává Nagy Imre és mártírtársai temetése? kik és mit búcsúztattak Kádár 
János temetésén? Milyen hatása volt a nemzet kérdés nyílt felvetésének a társadalomban? Mi volt a spontán 
privatizáció, és kik voltak a haszonélvezői? Miért nem született azonnal átvilágítási törvény, avagy hová 
lettek a besúgók? Miért lett háromszögletű a Nemzeti Kerekasztal, és hány szintje volt a tárgyalásoknak? 
Hogyan kerül sor a köztársaság kikiáltására? Mivel nyerte meg a Magyar Demokrata Fórum az első 
szabad választásokat? Melyek voltak a sarkalatos törvények? Miről beszélgetett Taki bácsi és Vágási Feri a 
Szomszédokban?

A kötet Magyarország legújabb kori történetének egyik eseményekben és fordulatokban igen gazdag 
eseménysorát, az 1987–1990 között lezajlott rendszerváltást igyekszik immár harminc éves távlatból 
vizsgálni, választ adni a mind a napig sokakban felmerülő kérdésekre és kétségekre. A hatalom és ellenzéke, 
a pártalakulások, a tárgyalásos átmenet, a gazdasági és égető társadalmi problémák köré csoportosított 
kérdések közül nem hiányoznak a nemzetközi viszonylatok, valamint az egyre sürgetőbb nemzeti-
nemzetiségi kérdésekre adott válaszok a korszak avatott szakértőinek interpretálásában.

A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig”. A Tanácsköztársaság  
a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában     
CSUNDERLIK PÉTER 
2019, B5, 362 oldal, 3900 Ft    

„Amióta végigzúgott szerencsétlen hazánkon a vörös orkán, alig van hét, hogy meg ne jelenne 
egy-két füzet vagy könyv, amely az októberi forradalomtól a proletárdiktatúra bukásáig lezajlott 
eseményekkel foglalkozik” – írták 1919 késő őszén a Tanácsköztársaság bukása után is még évekig áradó 
kiadványtengerről. A kiadványok között voltak rövid propagandafüzetek, szenzációhajhász bulvárkiadványok 
és részletes beszámolók is. Ezek különböző céllal születtek, de mind egy addig példátlan tapasztalat, a 
proletárdiktatúra értelmezésére tettek kísérletet akkor, amikor még nem jött létre a kommün történetének 
„hivatalos” elbeszélése. Így alakulásukban követhetjük nyomon a Tanácsköztársaság ellenforradalmi 
toposzait. A fiatal történész, Csunderlik Péter könyve bemutatja, hogy miként forgatták fegyverként az 
1919 utáni magyarországi emlékezetpolitikai küzdelmekben a kommün sokszor tudatosan meghamisított 
történetét, és arra is rámutat, hogy a Horthy-kori ellenforradalmi elitet bármennyi ellentét is szabdalhatta, 
abban egységes volt, hogy magát az 1918–1919-es forradalmakkal szemben meghatározva sosem 
késlekedett a „csak vissza ne jöjjenek” ultima ratiójához, a Tanácsköztársaság teljes elutasításához 
folyamodni: a magyar nép „nem kér abból, hogy Kun Béláék valaha is visszatérjenek”. Hiszen a 
„tatárjárásként” beállított proletárdiktatúrához képest bármilyen politikai berendezkedést  
elfogadhatónak lehetett feltüntetni.



Világtörténelem 

Kiválasztott kevesek. Hogyan formálta az oktatás  
a zsidó történelmet, 72–1492 
MARISTELLA BOTTICINI–ZVI ECKSTEIN 
Fordította Felcsuti Péter
2021, B5, 384 oldal, 3800 Ft   

Közhely – a történészek, de az utca ember számára is – hogy az elmúlt kétezer évben a zsidók 
városlakók voltak, és többnyire komoly szakképzettséget igénylő foglalkozásokat űztek. Ám 
az első zsidó–római háborút (i. sz. 66–70) megelőző évezredekben – és később is – a zsidóság 
földművelésből élt.  Mi okozta a változást? A történészek sokféle magyarázattal szolgálnak: 
üldöztetés, foglalkozási diszkrimináció, védekezésképpen kialakított önkéntes szegregáció,  
a mobilis humántőkébe történő befektetés kényszere és praktikuma. Ugyanígy ismeretlen az 
oka a zsidóság lélekszáma ingadozásának ezekben az évszázadokban. 

Maristella Botticini olasz történész és Zvi Eckstein izraeli közgazdász újszerű válaszokat adnak 
ezekre a kérdésekre. Szerintük az elsődleges okokat a judaizmus rabbinikus irányzatának 
dominánssá válásában kell keresni azt követően, hogy a Második Szentély elpusztult. 
A vallásgyakorlás „decentralizálódott” a helyi zsinagógákba, a rabbinikus judaizmus pedig 
előírta a zsidó férfiak és a fiaik számára, hogy olvasniuk és tanulmányozniuk kell a Tórát és 
a többi zsidó szent könyvet. A befektetésnek az írni-olvasni tudásba azonban csak költsége 
van, hozama nincs, ha az ember önellátó mezőgazdasági termelést folytat. Ha viszont 
lehetőség nyílik a megszerzett tudás hasznosítására, akkor az nagy előnyt jelenthet. Az iszlám 
megjelenése utáni évszázadokban, amikor az arab kalifátusokban dinamikus városiasodás 
indult el, és virágzott a kézművesség, a kereskedelem és a pénzkölcsönzés, pontosan ez 
történt. A szerzők hatalmas – és rendkívül érdekes – tényanyagot és dokumentumokat 
felsorakoztatva érvelnek újszerű álláspontjuk mellett, az érdeklődő olvasó pedig 
rácsodálkozhat seregnyi dologra, amiről korábban csupán jó vagy rossz értelemben vett 
sztereotip elképzelései voltak. A könyv 2012-es megjelenését követően Izraelben elnyerte  
a Zsidó Nemzeti Könyvdíjat.
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A deficitmítosz. Modern Monetáris Elmélet  
és az emberközpontú gazdaság születése  
KELTON, STEPHANIE 
2022, B5, 276 oldal, 4400 Ft   

A Modern Monetáris Elmélet (MMT) lényege, hogy a kormányzati megszorítások mindig és mindenhol 
feleslegesek és károsak. Az állam – a háztartásokkal ellentétben – kibocsáthat saját pénzt, ezért soha nem 
tud kifogyni abból a kiadásai finanszírozására. Saját valutájában nem mehet csődbe, ezért az államadósság 
messze nem olyan veszélyes, mint a magánadósság, amely az igazi kockázatot jelenti a gazdaságban. Az 
állami kiadások valódi korlátja az infláció, ezt kell menedzselni, ennek pedig megvannak a gazdaságpolitikai 
eszközei. Válságok esetén az állami költségvetési deficit nemhogy nem veszélyes, hanem kifejezetten 
ez menti meg a magángazdaságot. A deficittől való rettegés tehát mítosz, ráadásul káros mítosz. Arra 
használják a nyomásgyakorlók, hogy ne kelljen megfinanszírozni olyan fontos dolgokat, mint a társadalmi 
igazságosság vagy az átmenet a zöld gazdaságba. Ezek megvalósításához nem kell megvárni, amíg a 
gazdagok hajlandóak lesznek adót fizetni. A közösségnek ugyanis van saját pénze, és Margaret Thatcher 
hírhedt mondásával ellentétben  az állam nem mások és nem az adófizetők pénzéből működik. Csak annyi 
kell, hogy ezt minél többen megértsük. (Pogátsa Zoltán)

Magyarország függő fejlődése. Függőség és felzárkózás  
globális történeti perspektívában     
GERŐCS TAMÁS
2020, A5, 262 oldal, 3200 Ft  –  A HELYZET MŰHELY KÖNYVEK első kötete.

A könyv a magyar rendszerváltás örökségét értelmezi újra a világtörténelmi folyamatok részeként. Célja, 
hogy visszahelyezze a gazdasági és politikai eseményeket a globális és történeti összefüggések közé, 
vagyis megmutassa, hogy a hazai események a világrendszer fejlődésének szerves részeként alakultak, 
de egyben formálták is a világtörténelmi folyamatokat. A globális elemzés a hosszú huszadik századot 
jellemző monopoltőkés hegemónia keletkezésével, nemzetköziesedésével, majd válságával kezdődik. 
Ennek a folyamatnak a körülményei határozták meg a háború utáni világgazdasági integrációt, és azon 
keresztül az államszocialista kelet-európai országok visszailleszkedését a nemzetközi munkamegosztásba. 
Ennek keretében alakult ki Magyarországon az 1960-as évekre jellemző „hídmodell”, ami a külkereskedelmi 
szakosodás mellett a kádári kompromisszum belső társadalmi egyensúlyára épült. A rendszerváltáskori 
tulajdonreform körülményeit e hídmodell válsága határozta meg: míg a privatizációval a külföldi és belföldi 
tulajdonosi csoportoknak e válság során kialakuló viszonya intézményesült, a 2008-as világgazdasági 
válság olyan új helyzetet teremtett, amiben ez a viszony a külső integráció feltételeinek megváltozásával 
együtt tudott átalakulni. A 2010 utáni nemzeti tőkére alapozott rezsim saját hegemóniaépítésére tudja 
használni a tőkeképződést, ennek érdekében az állam egy új kiegyezést alakított ki a domináns német ipari 
tőke és a magyar nemzeti tőkésosztály között. Míg az előbbit az exportágazatokban, az utóbbit a belföldi 
szolgáltató szektorokban tőkésítette fel. A geopolitikai változásoknak köszönhetően a bővülő kínai és 
orosz tőkebefektetéseket is a hegemóniaépítésre használja. Azonban mint azt a könyv megmutatja, ez az 
átalakulás sem oldja fel a félperifériás függő fejlődést jellemző dilemmát a tőkéhez, fejlett technológiához 
és piacokhoz való hozzáférés és a tulajdon megtartása között.
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Etikus eszközértékelés és a jó társadalom  
CHRISTIAN GOLLIER 
Fordította Felcsuti Péter
2020, A5, 246 oldal, 3200 Ft   

„A könyvvel az az egyik célom, hogy rámutassak a modern pénzügyi elméletre káros hatást gyakorló rövid 
távú szemléletre. Talán az olvasó is helyesnek és időszerűnek találja törekvésem egy olyan pillanatban, 
amikor egyre jobban foglalkoztat bennünket civilizációnk hosszú távú sorsa és túlélése. A klímaváltozás 
elleni mai küzdelem társadalmi haszna a következő évszázadokban jelentkezik, miként az új tudás, az 
új technológiák, az új gyógyszerek és a jobb infrastruktúra haszna is. Annak eldöntése, hogy mennyit 
áldozzunk fel ma ezekért a nagyon távoli és bizonytalan előnyökért, megköveteli a pénzügyi elmélet 
újragondolását.A könyv négy fejezetből áll. Az 1. fejezet leírja és indokolja a következő három fejezet 
alapjául szolgáló erkölcsi elveket. A 2. fejezet áttekintést ad a hasznosság alapú (utilitárius) értékelméletről. 
A 3. fejezetben megvizsgálom a hatékony hosszú távú szemlélet normatív elméletének az alapjait. És végül a 
4. fejezetben a kockázatos projektek értékelésével foglalkozom.” (Christian Gollier)

A közgazdaságtan menő. A „lehangoló tudomány” erényei és gyengéi      
DANI RODRIK
Fordította Felcsuti Péter
2020, A5, 262 oldal, 3200 Ft     

A pénzügyi krízis és a nagy gazdasági válság nyomán a közgazdaságtant mindennek tekintik, csak 
tudománynak nem. Ebben az okosan és mesterien érvelő könyvben Dani Rodrik – saját szakmájának 
egyik legfőbb kritikusa – górcső alá veszi a közgazdaságtant, hogy megvizsgálja, mikor vall kudarcot, 
mikor hoz eredményt; a tudományterület történetére, valamint saját komoly gyakorlati tapasztalataira 
támaszkodva. Rodrik állítása az, hogy a közgazdaságtan hatékony eszköz, amely jobbá teszi a világot – de 
csak akkor, ha közgazdászok szakítanak az univerzális elméletekkel, és a kontextus pontos meghatározására 
összpontosítanak. A közgazdaságtan menő szerint a tudományág igazi ereje sokat gúnyolt matematikai 
modelljeiben rejlik. A modellek azok az eszközök, amelyek tudománnyá teszik a közgazdaságtant. Rodrik 
rávilágít, hogy a megfelelő modell használata miként nyújthat értékes, új betekintést a társadalmi valóságba 
és a közpolitikába. Rodrik szerint a közgazdászok modell-eszköztára sokkal gazdagabb, mint a szabad piacra 
vonatkozó modellek. Pragmatikus modellválasztással Mexikóban sikeres szegénység elleni programokat, 
Afrikában a gazdaság növekedését célzó stratégiákat, a háztartások jövedelemkülönbségeinek intelligens 
orvoslását voltak képesek a közgazdászok kidolgozni.
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Hogyan változtassunk meg mindent?  
Útmutató fiatal állampolgároknak a bolygó és egymás védelméhez  
KLEIN, NAOMI – STEFOFF, REBECCA
Fordította PIRÓTH ATTILA
2022, A5, 352 oldal, 3600 Ft   

„Itt és most meghúzzuk a határvonalat. A világ most ébred. És változás jön, akár tetszik maguknak, akár 
nem.” (Greta Thunberg)
Hurrikánok. Olvadó gleccserek. Lángoló őserdők Ausztráliában, Kaliforniában, Szibériában.
A természeti katasztrófák ma már mindennapjaink részei. És esetenként kiváló alkalmak a gazdagoknak 
vagyonuk és befolyásuk növelésére.
De utat nyithatnak egy mindenki számára jobb jövő felé is.
Sokkal többről van szó, mint a hőmérséklet emelkedésének kordában tartásáról: egy igazságosabb 
társadalom felépítéséről. Ahhoz, hogy bolygónkat meggyógyíthassuk, és mindenki számára élhető jövőt 
teremthessünk, mindent meg kell változtatnunk: ahogy az energiát előállítjuk, ahogy élelmiszereinket 
megtermeljük, ahogy közlekedünk, ahogy építkezünk. És mindenekelőtt azt, ahogy egymással bánunk.
A fiatalok nem csupán résztvevői a klímaigazságosság mozgalmának: ők vezetik. Közéjük álltok ti is?
Naomi Klein kanadai újságíró és klímaaktivista legújabb könyve nem csupán tájékoztatást kíván nyújtani, 
hanem ihletet, elképzeléseket és eszközöket a cselekvéshez.
„Legyetek ti a súrlódás, az ellenállás, ami lelassítja a világot tűzbe borító gépezetet!” 

Engedetlenség és demokrácia. Kilenc téveszme  
a törvényről és rendről – e-könyv       
ZINN, HOWARD
Fordította PIRÓTH ATTILA 
2000 Ft

„…az állampolgároknak joguk van megtagadni az igazságtalan törvényeknek való engedelmességet, és 
kötelességük megtagadni a veszélyes törvényeknek való engedelmességet…”
A hatvanas évek polgárjogi mozgalmának csúcsán, a vietnámi háború elleni tiltakozások erősödésének 
idején megjelent könyvében Howard Zinn történész a polgári engedetlenség konzervatív, megszorító 
értelmezésének átfogó kritikáját adja. Elemzésében kilenc, széles körben elfogadott elképzelést cáfol 
meg, és a polgári engedetlenség bátor használatára buzdít. Az indokolatlan törvénytiszteletről, a közvetlen 
cselekvésről és az erőszakmentességről megfogalmazott gondolatai 50 év távlatából is útmutatással 
szolgálnak a törvényesség és az igazságosság között tátongó rés szűkítéséhez.
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A kutatás felszabadító ereje. A részvételi akciókutatás elmélete  
és gyakorlata – e-könyv
Szöveggyűjtemény a Közélet Iskolája és a Napvilág Kiadó közös gondozásában
DÓSA MARIANN–UDVARHELYI ÉVA TESSZA szerk.
2000 Ft

Mi az a részvételi akciókutatás? Miben tér el a hagyományos egyetemi kutatásoktól? Lehetséges-e lebontani 
a kutató és kutatott közötti hierarchiát, és ha igen, mennyire és hogyan? Hogyan függ össze a kutatás és az 
aktivizmus? Mit jelent a gyakorlatban, hogy a tudás hatalom? Hogyan válhatnak olyan emberek kutatóvá, 
akik sosem jártak egyetemre? A Közélet Iskolája legújabb kötete ezekre a kérdésekre keresi a választ elméleti 
írások és esettanulmányok segítségével, Magyarországról és külföldről. A könyv egyszerre szól aktivistáknak, 
érdekvédőknek, közösségszervezőknek, közösségfejlesztőknek, civil szervezetek munkatársainak, kutatóknak 
és mindazoknak, akik meg akarják változtatni a társadalmat, amiben élünk. A szövegek megértését az 
idegen szavakat és tudományos szakkifejezéseket tartalmazó szószedet segíti, amelyet a könyv elején talál 
az olvasó. (Fordították: Alexandrov Anna, Dobrás Zsófia, Buda Borbála, Csarnó Ella, Fülöp Nóra, Gosztonyi 
Ákos, Hollós Levente, Károlyi Júlia, Kremmer Sári, Lang László, Szabó Gábor, Török Ágnes)

A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma?  
A közösségszervezés alapjai – e-könyv
Szöveggyűjtemény
SEBÁLY BERNADETT – VOJTONOVSZKI BÁLINT szerk. 
2000 Ft

Társadalmunk intézményei csak a polgárok és azok csoportjainak aktív részvételére és cselekvésére építve 
tudnak igazán mindannyiunkért, a KÖZ javára működni.
Megfordítva ezt, az állampolgárok közösségeinek is képesnek kell lenniük arra, hogy a saját kezükbe vegyék 
életüket és ügyeiket, minden alkalommal, amikor a helyzet megköveteli a bátor, nyilvános kiállást.
A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? című kötet olyan emberek számára ad iránymutatást, akik 
társadalmi változást szeretnének, és hisznek az összefogás erejében. Sebály Bernadett és Vojtonovszki Bálint 
nemcsak kiérlelt módszertant, hanem új szemléletet is közvetít: ez a közösségszervezés. A tanulmányok 
a jelen társadalom súlyos demokráciadeficitjére, az embert, a polgárt az állam, az intézmény mögé és alá 
utasító működésmódjára mutatnak rá. Mindeközben átadják a módszeres szerveződés kulisszatitkait, és a 
változásba vetett hit energiájával is feltöltik az olvasót. (Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány)
Hatalom – mind ismerjük. Számtalan helyzetben mind tapasztaltuk.
Önérdek – ez határoz meg minket.
Politika – és már menekülőre is fogtuk…
Hogyan lehetne ez másképp? Hogyan indulhatnánk el ebben a köztársaságban abba az irányba, hogy a 
demokratikus alapértékek határozzák meg a hétköznapjainkat? Hogyan állhatunk ki azért, amiben hiszünk, 
egy tekintélyelvű urambátyámvalóság ellenében? Hogyan vehetnénk vissza azokat a tereket, intézményeket, 
eljárásokat, melyeket a demokrácia ígért? Hogyan szerezzük vissza a hatalmat az életünket befolyásoló 
körülmények fölött? Közösségszervezés — egy hatékony válasz lehet ezekre a kérdésekre, ha az olvasó 
elmerül a kötetben összegyűjtött és jó érzékkel válogatott szakirodalom megismerésében.  
(Kovács Tímea Éva közösségszervező)



Civil aktivizmus és szerveződés / 3. 

Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás – e-könyv
Szöveggyűjtemény
MISETICS BÁLINT szerk.
2000 Ft

A polgári engedetlenség: ellenállás a törvényes renddel szemben, a közösség érdekében, erkölcsi 
megfontolásból, nyilvánosan, erőszakmentesen és vállalva a jogi következményeket. A polgári 
engedetlenség rámutat a jogrendnek vagy a politikai/gazdasági hatalom rendszabályainak, intézkedéseinek 
az igazságtalanságára. A polgári engedetlenség – jelképesen – utal rá, hogy milyen erkölcsi okok teszik 
szükségessé a jogi, politikai, gazdasági, szociális rendszer megváltoztatását, de maga nem változtat 
rendszert. Fölkiáltás. Áldozatvállalás és tanúságtétel. Ez a könyv se pusztán elemzés, hanem sürgetés és 
buzdítás. És talán vigasz.  
(Tamás Gáspár Miklós)

A kötet az erőszakmentes polgári engedetlenség eszméjét és múltbeli példáit tárja az olvasó elé. A mai 
politika kirekesztő intézkedései alapos okot adnak arra, hogy komolyan vegyük és megszívleljük a könyv 
tanulságait. Ahhoz, hogy a kirekesztett ember ne megalázott szolga legyen, ki kell állni az emberi jogokért, 
tenni, harcolni kell, még akkor is, ha ez szenvedést von maga után. Ebben a harcban az engedetlenség 
iránti kötelesség olyan közvetlen cselekvés, amely társadalmi változást követel, és ahol a lelkiismeret és 
a szeretet az irányadó. A könyvet ajánlom minden jóérzésű embernek, ajánlom a kétkedőknek, ajánlom a 
beletörődőknek, mert akkor teljes, egész egy ország, ha minden tagja egyenlő.  
(Lakatosné Jutka, a Város Mindenkié csoport aktivistája)
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Kapitalista realizmus. Nincs alternatíva?    
MARK FISHER
Fordította Tillmann Ármin és Zemlényi-Kovács Barnabás
2021, második, javított kiadás, A5, 128 oldal, 1900 Ft    

„Könnyebb elképzelni a világvégét, mint a kapitalizmus végét. Ez a szlogen összegzi a legszebben azt, amit 
kapitalista realizmus alatt értek: az általános benyomást, hogy a kapitalizmus nem csupán az egyetlen 
életképes politikai és gazdasági rendszer, de jelenleg még egy koherens alternatíva elképzelése is a 
lehetetlennel vetekszik.”
Mark Fisher, a brit kritikai kultúrakutatás vezető alakjának nagyhatású könyve feltárja, hogy az elgondolható 
horizontját behálózó kapitalista realizmus következményei ott vannak mindenütt: a politikai képzelet 
kimerülésén túl a stressz, a depresszió és a figyelemzavar mentálpestissé válásában éppúgy, mint a mindent 
átható bürokratizmus piacsztálinizmusában, a közintézményeket meghódító bizniszontológiában, a ’89 
után született generáció depresszív hedonizmusában vagy az új kulturális formák hiányában eluralkodó 
nosztalgia-módban. Fisher szerint a kapitalista realizmusra csak akkor jelentünk veszélyt, ha valamiképp 
inkonzisztensnek vagy tarthatatlannak tudjuk felmutatni, így a kritikai elmélet és a populáris kultúra 
segítségével – Baudrillard-tól A Bourne-rejtélyig, a gengszterraptől Guattariig, Marxtól a Mementóig, 
a Nirvanától Nietzschéig – a rendszer belső ellentmondásaira fókuszál, lerántva a leplet a kapitalizmus 
állítólagos realizmusáról.

Kívül-belül. Egy új politikai logika        
KISS VIKTOR 
2021, A5, 306 oldal, 3400 Ft        

Amikor politikáról gondolkodunk, akkor általában a szegények és gazdagok, a hatalom és a nép, az erősek 
és gyengék, a tőkések és a munkások közötti hagyományos szembenállásokból indulunk ki. A könyv fő 
tézise szerint azonban teljesen más megközelítésre van szükségünk, amennyiben a következő évtizedek 
közéleti eseményeit várhatóan a rendszerek nyújtotta előnyökön belül lévők és az azokon kívül rekedtek 
küzdelmei határozzák majd meg. Az új globális konfliktus megjelenésére utalnak a világszerte épülő falak és 
kerítések éppúgy, mint az egymást érő migrációs hullámok útjában magasodó szögesdrótok, a koronavírus 
idején lezáruló határok és karanténok, vagy a Brexit, az EU bővítés felfüggesztése és a nemzetállami 
nosztalgia felerősödése. A változás hátterében a posztmodern kapitalizmus éleződő ellentmondásai állnak. 
A szerző bemutatja, hogy a tőke miképpen szabdalja gazdasági, társadalmi és kulturális zónákra a Földet és 
hogyan emelkednek ki a most kialakuló kulturális kapitalizmus oázisai a globalizáció sivatagából. Ezekkel 
a folyamatokkal összefüggésben elemzi többek között a jelen szorongó és konzervatív korszellemét, a 
populizmus veszélyeit vagy magyar politikai elit versengését. Kiemelten foglalkozik a 21. század radikális-
forradalmi baloldali mozgalmainak esélyeivel – különös tekintettel az autonomista, feminista és ökológiai 
irányzatokra. A kötet a politikaelmélet és a kultúrkritika nézőpontjának eredeti egyesítési kísérlete, amely 
alapos szembenézésre sarkallja olvasóját.
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A formakereső ellenállás. Társadalomkritikai tanulmányok     
LOSONCZ ALPÁR
2020, A5, 388 oldal, 3200 Ft    

Csak az a gondolkodás kecsegtet valamivel, amely hajlandó feltörni a jelen hatalmi vonatkozásainak 
pecsétjét, és a jelennel eltökélten polemizálva mutat fel eleddig bejáratlan utakat. A kapitalizmus 
ugyanakkor több a történelmi meghatározottságainál: olyan végpontként érvényesíti magát, amely 
visszafelé nézve átírja az egész általunk ismert történelmet, visszatekintő módon kezdeteket teremt.  
(Losocz Alpár)

Olvasni A tőkét         
LOUIS ATHUSSER, ÉTIENNE BALIBAR, ROGER ESTABLET,  
PIERRE MACHEREY, JACQUES
Szerkesztette Takács Ádám
Fordította Moldvay Tamás, Szigeti Csaba
2019, B5, 608 oldal, 5500 Ft         

Louis Althusser és fiatal munkatársai először 1965-ben megjelent Olvasni A tőkét című könyve jó eséllyel 
helyezhető el a 20. század legerőteljesebb hatású francia filozófiai munkái között. Ez a hatás nagyrészt annak 
köszönhető, hogy a szerzők egyfajta „szimptomatikus olvasatnak” vetik alá Marx A tőkéjének szövegét azzal 
a céllal, hogy e vállalkozás legfontosabb téziseit és egyes tünetszerű kétértelműségeit szabatos kifejezéshez 
segítsék. Ehhez pedig nem haboznak a marxi elemzések tárgyát és gyakorlatát aprólékos elemzés alá 
venni, és ha kell, filozófiai átalakításukat javasolni. Ennyiben Marx ilyen episztemológiai értelmezése 
világossá tenni igyekszik azt is, hogy ez a filozófia mely pontokon válhat letéteményesévé annak, hogy 
mozgásba hozza – Michel Foucault egykori, Althussert értelmező kifejezésével élve – „a valós logikáját”. Az 
Olvasni A tőkét új és teljes magyar fordítása, melyhez Étienne Balibar külön utószót írt, egyszerre segíthet 
elmélyedni a marxi és az althusseri gondolkodásban. Ezen túlmenően új értelmezésekre, vitára és kritikára 
is ösztönözhet, vagyis olyan értelmezői munkára, amelyet minden klasszikus filozófiai mű megérdemel.
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Éghajlatváltozás és politika. Attitűdök, tüntetők, reakciók      
MIKECZ DÁNIEL – OROSS DÁNIEL  (szerk.) 
2022, A5

A zöld, környezetvédő aktivizmus új fejezetét jelenti a kortárs klímamozgalom, amelynek legfontosabb 
eseményeit 2018-tól a középiskolai tanulók által szervezett pénteki iskolai sztrájkok jelentik. A résztvevők 
tanulási kötelezettségüket azért tagadják meg, hogy tiltakozzanak a klímaválságra adott elégtelen politikai 
reakciókkal szemben. A klímamozgalom egyik kezdeményezője annak ikonikus alakja, a korábban 
magányosan tüntető Greta Thunberg. 
Magyarországon már 2018-ban megalakult a Fridays For Future csoport, majd tüntetések szervezésével 
csatlakoztak a nemzetközi tiltakozási kampányokhoz. A klímamozgalom lényeges újdonsága volt, hogy 
nem egy helyi környezetszennyezéshez vagy beruházáshoz kapcsolódik, hanem az éghajlatváltozás 
általános, mindenki által érzékelhető következményeivel foglalkozik. Az üggyel kapcsolatban egyszerre volt 
megfigyelhető a tudatos fogyasztáson és utcai tiltakozáson keresztül megvalósuló politikai részvétel. 
Kötetünkben fiatal és tapasztalt társadalomtudósok vizsgálják meg a klímatüntetők szociológiai hátterét, 
továbbá az éghajlatváltozással, a klímamozgalommal kapcsolatos politikai reakciókat, attitűdöket.
A kötet szerzői: BÖCSKEI BALÁZS, BUZOGÁNY ÁRON, KOCYBA, PIOTR, MAREK BERTRAM, MIKECZ DÁNIEL, 
RÁKOS DOMINIK, SZABÓ ANDREA, VASALI ZOLTÁN

Így működik a fasizmus. A „mi” kontra „ők” politikája          
STANLEY, JASON
Fordította PIRÓTH ATTILA
2021, A5, 204 oldal, 3000 Ft – A Théâtre le Levain kiadása

„Megteremtettük saját mítoszunkat. A mítosz: hit, szenvedély. Nem szükséges, hogy a mítosz valóság 
legyen… A mi mítoszunk a nemzet, a mi mítoszunk a nemzet nagysága! És ennek a mítosznak, ennek a 
nagyságnak – amelyet teljes valósággá akarunk alakítani – mindent alárendelünk.” (Benito Mussolini 1922-
ben a nápolyi Fasiszta Kongresszuson)
Könyvében Jason Stanley a „fasiszta” szót az olyan etnikai, vallási, kulturális ultranacionalizmus címkéjeként 
használja, amelyben a nemzetet az annak nevében megszólaló tekintélyelvű vezető a saját személyében 
képviseli.
„Ezt a könyvet figyelmeztetésként írtam a fasiszta politikáról, mindenekelőtt annak a retorikának a 
veszélyéről, amely a közbeszédbe beszivárogva, félelmet és haragot szítva igyekszik etnikai és vallási 
megosztottságot gerjeszteni.” Kiemeli: a fasizmus elleni harc nem egyetlen döntő ütközet, sokkal inkább 
örökre szóló demokratikus elköteleződés.
Stanley nagyívű elemzése a rabszolgatartó Egyesült Államoktól és az európai gyarmatbirodalmaktól a 
fasiszta Olaszországon és a náci Németországon át a délszláv háborúkon és a ruandai népirtáson keresztül 
a napjainkban egyre inkább előretörő szélsőjobboldali nacionalista rezsimekig vizsgálja a fasiszta 
retorika szolgálatába állított eszközöket –a valóság felszámolását, az áldozati tudat felszítását, a törvény 
és rend politikáját, a szexuális szorongás kiélezését. Bemutatja, hogyan erősíti egymást kölcsönösen a 
teljhatalmú vezető alá rendelt társadalmi berendezkedés, a hierarchikus vállalati szerkezet és a patriarchális 
családmodell.
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Lélek és profitráta      
SZALAI ERZSÉBET 
2022, A5, 260 oldal, 3600 Ft    

A profitráta létezése a tőke-munka viszony, általánosabb megközelítésben a termelési, társadalmi  
viszonyok visszatükröződése. Kötetemben azt mutatom be, hogy ezek a történelmileg változó viszonyok 
és az általuk szimbolizált, egymástól eltérő „objektív” struktúrák hogyan tükröződnek a társadalmak lelki 
folyamataiban – és a különböző lelki konstrukciók hogyan hatnak vissza az őket szülő struktúrákra.  
A könyvben szó lesz a mai magyar állapotokról, ezen belül a Fidesz újabb elsöprő győzelméről, a globális 
koronaválságról, az orosz–ukrán háborúról, szocializmusról, kapitalizmusról és az értelmiség, ezen belül  
a tágabban értelmezett baloldal lehetőségeiről, feladatairól. És arról, hogy minden tekintetben és minden 
szinten válaszúthoz érkeztünk. (Szalai Erzsébet)

Leszbosz, Európa szégyene          
ZIEGLER, JEAN
Fordította PIRÓTH ATTILA
2021, A5, 152 oldal, 2500 Ft  
A Théâtre le Levain és a Le Monde Diplomathique közös kiadása

Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta 
menedéket élvezni. (Emberi jogok egyetemes nyilatkozata)

Az Égei-tenger szigeteinek túlzsúfolt táboraiban több tízezer menekült vesztegel. Kétharmaduk nő és 
gyermek. A táborok sértik a legalapvetőbb emberi jogokat: az egészséghez, a családhoz, a megfelelő 
lakhatáshoz való jogot.
A legnagyobb tábor a nem egész egy négyzetkilométer területű, 18 ezer lakójú Moria Leszboszon.
Valóban meghaladja a 450 milliós EU erejét, hogy emberhez méltó körülményeket biztosítson a 
hotspotokon, az érkezési befogadó állomásokon?
Jean Ziegler, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának szakértője szerint távolról sem. Elemzésében előre 
megfontolt, intézményes erőszakkal vádolja az EU-t.
„Ma a hotspotok egy pontos stratégia szolgálatában állnak: az elrettentés és a terror szolgálatában.  
A cél: olyan rémületet gerjeszteni, hogy az üldözöttek letegyenek országuk elhagyásáról. Mivel az 
üldözöttek az »európai életforma ellenségei«, vagy ahogy a lengyel miniszterelnök mondta, »fenyegetést 
jelentenek a kontinens etnikai tisztaságára«, jobb, ha rettegnek a Leszboszon és más hotspotokon uralkodó 
életkörülményektől.”
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Toxikus technokultúrák és digitális politika      
BÖCSKEI BALÁZS – NÉMET SZILVI 
2021, A5, 192 oldal, 2900 Ft    

Hogyan válnak online mikrofelületek makrotényezőkké, hogyan lesz a szembenállás zajcsökkentésére 
létrehozott platformokból bevett kampányeszköz,hogyan gyakorol hatást a politikára a videójáték-
kultúra és -szocializáció? Amerikai kampányok mentén módszereket mutatunk, hogyan követnek végig 
kampánystábok digitális lábnyomokat, és lesznek érzelmi alapú megnyilvánulásokból értelmi kimenetek.
Beszélni kell a hagyományos közvélemény- és társadalomkutatás megismerési válságáról is, soha nem 
merült fel még ennyire szembeötlő módon, mint az online aktivitások és életszervezés fordulata után, 
hogy a „mit kutatunk” kérdésében elbizonytalanodás van. Tudnunk kell mekkora a hatás egy-egy választói 
döntés mögött, és milyen tényezők váltják ki, ahhoz folyamatos mérésekre és elemzésekre van szükség a Big 
Datától kezdve a kísérleti kutatásokig. Ezek hiányában egy olyan bonyolult médiaökoszisztémában, mint a 
digitális tér, csak ideológiai vagy óvatos következtetésekkel élhetünk.
Az álhírek veszélyt jelentenek, de az álhír-veszélyre szakosodott iparág nem kevésbé takarja el szemünk 
elől az emberi döntések komplex jellegét. A könyvben tárgyalt internet rossz és jó arcainak küzdelme 
a figyelemgazdaságban, az érzelemszabályozásban és az adatmonopólium-megszerzésében egyelőre 
döntetlenre áll.

A valakik társadalma. Az ember társadalmi jelentőségéről  
és annak hanyatlásáról          
KRÉMER BALÁZS
2022, B5, 464 oldal, 4900 Ft  

…a társadalmakat nem intézmények és sémák működtetik, hanem a sémákat és normákat kiismerő, 
azokhoz így vagy úgy alkalmazkodó, a maguk belátása szerint döntéseket hozó emberek. A „valakik”, akik 
relevánsak, jelentősek, a saját személyiségükre, erkölcsi érzékükre formálják a sémákat, a maguk módján 
„belakják” a számukra adódó társadalmi helyeket. Ennek a társadalmi jelentőséggel bíró valakiségnek az 
elméleti tartalmát, társadalmi környezetét és relevanciáját fejtem ki könyvem első felében. A szokásostól 
eltérő, a valakiket és a valakiséget középpontba helyező nézőpontomból számos, akár kánonná emelt 
társadalomtudományi nézet, fogalom és koncepció a szokásostól eltérő értelmet nyer.
 A közelmúlt és napjaink társadalomtudományi eredményeire alapozva azt fejtem ki, hogy e komplex válság 
egyszerre az emberi cselekvéseket keretbe foglaló és koordináló „vallás”, no meg az e kereteket korrigálni, 
megújítani képes, ehhez kellő önbizalommal és önbecsüléssel is rendelkező valakik, a valakiség válsága 
is. Hogy a válságok sorának nemcsak következménye, hanem oka az, hogy az emberek elveszítik saját 
és egymás jelentőségébe vetett bizalmukat, megbecsülésüket – ezzel együtt vagányságukat, változtatni 
merő bátorságukat. Hogy miközben egy jó társadalomban mindenki egyéniséggel és jelentőséggel bíró 
„valaki” a maga helyén és módján, aközben az emberek a saját arcuk és jelentőségük elveszítését élik meg. 
Ez a folyamat sérülékenyebbé, a válságokkal szemben védtelenné teszi a koordináció kereteit, a vallást is, 
ugyanakkor frusztrált birkanéppé silányítja az egyéniségeket, a valakiket.
No meg hogy ezen ha valaki, akkor csak mi magunk tudunk változtatni: azzal, ha jobban felismerjük és 
elismerjük a magunk és mások társadalmi jelentőségét, relevanciáját – a „valakiségünket”. (Krémer Balázs)
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A csepp. A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete       
ÉBER MÁRK ÁRON
TÁRSADALOMELMÉLETI MŰHELY
2020, második kiadás, B5, 284 oldal     

Hogyan képzeljük el a magyar társadalom osztályszerkezetét? Terhes babapiskótaként? Piramisként 
vagy körteként? Az összetett és elvont jelenségek megértését megkönnyíti, ha már ismert dolgokhoz 
hasonlítjuk. A metaforák egy határig mozgósítják a képzelőerőt. E könyv a félperifériás magyar társadalom 
osztályszerkezetét egy olyan csepphez hasonlítja, amely az elmúlt négy évtizedben mindinkább 
széthúzódott. Egyaránt nőtt a távolság a felül és az alul levők, az uralkodó és az alávetett helyzetűek, 
a tőkések és a munkások között. Vajon mi okozza az egyenlőtlenségek növekedését, az élethelyzetek 
eltávolodását, a társadalmi felemelkedés és lecsúszás esélyének alacsony szintjét? A kötet válaszai 
szerint egyfelől a globális kapitalizmus, a tőkés világrendszer dinamikája, másfelől a magyar államot 
elfoglaló osztályok és osztályfrakciók politikája. A magyar társadalom osztályszerkezete csepp a kapitalista 
világrendszer tengerében. Egyetlen apró alkotóelemként sűrítve foglalja magába az egész valamennyi 
feszítő ellentmondását. A könyv célja, hogy közelebb vigyen a változáshoz. A félperifériás magyar társadalom 
osztályszerkezetének feltérképezésével átalakításának ügyét kívánja előremozdítani. Azért akarja működését 
feltárni, hogy egyesült erővel, közösen változtathassuk meg.

A székely zászló a politikától a hétköznapokig          
PATAKFALVI-CZIRJÁK ÁGNES
TÁRSADALOMELMÉLETI MŰHELY
2021, B5, 276 oldal, 16 oldal színes képmelléklettel, 3400 Ft          

Egy közösség elképzelhetetlen saját szimbólumok nélkül. Ezek testesítik meg a kollektív identitást, 
és magától értetődően értékesnek és tiszteletre méltónak tartjuk őket. Még akkor is, ha sokszor szinte 
észrevétlenek, eredetük bizonytalan, történetük – vagy mindaz, amire emlékeztetnek – ellentmondásos. 
Ez a könyv a 2004-ben tervezett és eleve közösségi jelképnek szánt székely zászló történetén keresztül 
mutatja be, hogyan használjuk szimbólumainkat a nyilvános eseményeken és a hétköznapokban, illetve 
hogy milyen erőfeszítésekre van szükség az elfogadtatásukhoz. A szerző végigköveti a kék-arany színű, 
hagyományos székely jelképekkel díszített zászló létrejöttének körülményeit, a tervezését övező ideológiai 
megfontolásokat, majd elterjedésének különböző szakaszait, végül pedig a mindennapivá válását, vagyis azt 
a folyamatot, amely a székely zászlót a 2000-es években ismét felerősödő székelyföldi autonómiamozgalom 
egyik központi szimbólumává tette.
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Egy demokrácia halála. Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam 
felemelkedése Magyarországon              
SCHEIRING GÁBOR
TÁRSADALOMELMÉLETI MŰHELY  
2019, B5, 342 oldal, 2400 Ft  – E-könyvben is kapható!             

A demokrácia világszerte válságban van. 30 évvel a rendszerváltás után a méltányos politikai verseny 
feltételei drámaian beszűkültek Magyarországon is. Hogyan jutottunk ide? Vannak, akik szerint a 
jobbágymentalitás, a turáni átok vagy a gonosz és ostoba politikusok tehetnek mindenről. A létező 
magyarázatokat vitatva, illetve kiegészítve e könyv – a ’80-as évektől 2018-ig terjedő időszakot elemezve – 
annak bemutatására vállalkozik, hogy a magyar autoriter fordulat egy lehetséges politikai válasz a 
globalizáció feszültségeire, illeszkedve a hibrid államkapitalizmusok nemzetközi világába.
Szociális fejlesztő állam hiányában a külső világgazdasági integráció belső dezintegrációhoz vezetett. 
E válságot kihasználva a Fidesz a nemzeti és transznacionális tőkével szövetkezve egy új rendszert 
épített, amely az autoriter politikákat a tőkefelhalmozás szélsőséges eszközeivel ötvözi. Ezt a fordulatot 
a munkásosztálynak a politikai baloldalból való gyökeres kiábrándulása tette lehetővé. Az új rezsim 
ugyanakkor a vagyon és a jövedelem soha nem látott újraelosztását hajtja végre, lentről felfelé, a nemzeti 
burzsoázia javára, konzerválva Magyarország alulfejlettségét.
A kötet háromévnyi robusztus empirikus kutatómunkára alapozva, kiterjedt ismeretanyagot megmozgatva 
épít fel egy innovatív elméleti narratívát, elemzi az autoriter fordulat társadalmi főszereplőinek strukturális 
mozgásait és koalícióit, valamint bevezeti a felhalmozó állam fogalmát; Magyarország példáját felhasználva 
a társadalomelmélet és a politikai gazdaságtan alapvető kérdéseit feszegeti.

Szakértő politikai előrejelzés. Mennyire helyes? Hogyan mérhetjük?             
PHILIP E. TETLOCK, fordította Felcsuti Péter 
2020, A5, 218 oldal, 2900 Ft            

A könyv Tetlock két évtizedes, szakértői előrejelzéssel foglalkozó kutatásának eredménye. A kutatásba 
284 embert vont be, akik foglalkozásuk szerint “politikai és gazdasági folyamatokkal kapcsolatban” adtak 
tanácsot vagy magyarázták azokat. Tetlock arra kérte ezeket az embereket, hogy jelezzék előre, különböző 
események megtörténnek-e vagy sem, úgy választva ki a – földrajzi és tartalmi – témákat, hogy nem 
mindegyik esett bele az illető szakterületébe. Azon felül, hogy előrejelzéseket kért, Tetlock arra vonatkozóan 
is tett fel kérdéseket, hogy milyen módon alakítják ki az előrejelzők jóslataikat, hogyan dolgozzák fel 
előrejelzéseik sikertelenségét, hogyan reagálnak egy állításukkal ellentétes információra, és hogyan mérik 
fel a valószínűségét mások elméletei és előrejelzései pontosságának. A gondolkodókat Isaiah Berlin nyomán 
rókák és sünök kategóriájára osztja; Tetlock szerint a rókák – olyan gondolkodók, aki sok mindent ismernek 
és tudnak, egy sor változatos (gondolati) hagyományból merítenek, és jobban rögtönöznek gyorsan 
változó körülmények közepette –, sikeresebben jelzik előre a jövőt, mint a sünök, akik egy dolgot ismernek 
alaposan, elkötelezettek egyfajta hagyomány irányában, és már meglévő megoldásokat keresnek az új 
és még definiálatlan problémákra. Felhívja továbbá a figyelmet egy különös, fordított irányú kapcsolatra 
a jó ítélőképesség legmegbízhatóbb tudományos mutatói és azon tulajdonságok között, amelyeket a 
média a legtöbbre értékel egy tudósban – a céltudatos elszántságot, amely az ideológiai harcban való 
győzedelmeskedéshez szükséges.



 Szépirodalom

Imre: Egy emlékirat                
EDWARD PRIME-STEVENSON
Fordította BOJTI ZSOLT
2021, A5, 318 oldal, 3600 Ft                

Az 1900-as évek Budapestjére invitálja olvasóját ez a regény, mely 1906-ban íródott, de 
sokáig csak igen szűk körben volt hozzáférhető, angolul és később németül. Az elbeszélő, egy 
Oswald nevű angol (ez vélhetőleg magát a szerzőt takarja), megismerkedik egy Imre nevű 
fiatal katonatiszttel, és az első pillanattól valami különös harmónia köti össze őket. Mindketten 
magányosak, és mindketten egy súlyos titkot hordoznak: a férfiak iránti vonzalmukat. Nem 
mernek megnyílni egymás előtt, félnek az elutasítástól – míg végül mindketten rájönnek:  
ez bizony szerelem, ezen nincs mit titkolni. De vajon nem nőies dolog-e egy férfibe 
beleszeretni? Nem beteges dolog-e az ilyesmi? – merül föl mindkettőjükben a kínzó kétség.  
És mint minden szerelem, Oswald és Imre kapcsolata is számos csalódáson, örömön, 
keserűségen át jut el a végkifejletig. Közben Prime-Stevenson bemutatja a századfordulós 
Magyarországot (úgy tűnik, valóban járt itt, tudott magyarul is!), meg az akkoriban egyre 
népszerűbb pszichológiai gondolkodást, adottság és választás izgalmas sorskérdéseit. 

(Nádasdy Ádám) 
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Igazságosság, demokrácia, fenntarthatóság     
ANTAL ATTILA – FÖLDES GYÖRGY szerk.
2022, A5, 316 oldal, 3900 Ft         

Csapdahelyzetben élünk. A rövidtávú gazdasági és hatalmi érdekek és távlatok nyilvánvaló konfliktusba 
kerültek egymással.  Kötetünk és annak mind a tizenhárom szerzője rendkívül fontosnak tartja a világ, 
Európa és hazánk mai helyzetében, hogy a távlati szempontok a mainál jelentősen nagyobb súllyal 
essenek latba a döntések meghozatalánál. Mindezt úgy szeretnénk elérni, hogy a címben jelzett értékek – 
az igazságosság, a demokrácia és a fenntarthatóság – alapján nézünk szembe a valósággal és keressük az 
alternatívát. E megkerülhetetlen munkához a társadalomkritikai gondolkodás hasznát, a fennálló gazdasági, 
politikai és kulturális viszonyok átalakításának szükségességét bizonyító kötettel szeretnénk hozzájárulni.

A kötet szerzői: ANDOR LÁSZLÓ, ANTAL ATTILA, BAJOMI-LÁZÁR PÉTER, BERÉNYI ESZTER, CSÁKI GYÖRGY,  
ÉBER MÁRK ÁRON, FÖLDES GYÖRGY, HUSZÁR ÁKOS, KISS VIKTOR, KNAUSZ IMRE, KREKÓ PÉTER,  
LOSONCZ ALPÁR, POGÁTSA ZOLTÁN

Szilaj szabadság. Egy lázadó ügyvédnő harcai                
GISÈLE HALIMI – ANNICK COJEAN
Fordította PATAKI PÁL
2022, A5, 176 oldal, 2900 Ft                

Hetven év szenvedélyes harc az igazság és a nők ügyének szolgálatában: A Tunéziában született, legendás 
francia ügyvédnő, Gisèle Halimi Annick Cojeannal, a Le Mondeújságírójával folytatott beszélgetésében 
felidézi hosszú életének fontos szakaszait. Tízévesen éhségsztrájkba kezdett, mert felháborítónak tartotta, 
hogy nincs egyenlőség fiúk és lányok között.  „Ez nem igazságos így!” kiabálta. Amikor 1949-ben letette 
az ügyvédi esküt, felháborította annak szövege: „»Esküszöm, hogy védőként vagy tanácsadóként nem 
mondok, nem publikálok semmi olyat, ami szembe megy a törvényekkel, jogszabályokkal, a jó erkölccsel, az 
állambiztonsággal és a közrenddel; soha nem mulasztom el megadni a kellő tiszteletet a bíróságoknak és 
az állami hatóságoknak.« (…) A tiszteletet rendelettel írják elő? Nem inkább kiérdemelni kéne? Lelakatolt, 
örökre megváltoztathatatlan szabályok? Hiszen a szabály – éppen ellenkezőleg – relatív, ideiglenes fogalom. 
Na és a törvények… Vannak köztük kifejezetten rosszak! A lelkem mélyén tudtam, hogy szavaimat – a 
védelem, a magyarázat, a meggyőzés abszolút fegyvereit – mindig abszolút szabadon fogom forgatni. És az 
intézmények iránti tisztelet teljes hiányában.”
A közvélemény által kiemelt figyelemmel kísért nagy perei révén többször is sikerült elérnie a törvények 
megváltoztatását: „1972-ben jött a bobignyi per. Pontosabban Marie-Claire Chevalier története, akit 16 
évesen megerőszakoltak és akit az erőszaktevő feljelentett a rendőrségen, mert abortuszt végeztetett el 
magán. Az égbekiáltó igazságtalanság, a bántalmazás és a szociális diszkrimináció szembeszökő esete. Az 
eset tökéletesen alkalmas volt egy nagyszabású politikai perhez, amelynek segítségével a bírók feje fölött a 
közvéleményhez és az országhoz fordulhattam, megtámadva a törvényt. Láthatja: beigazolódtak az ügyvédi 
esküvel kapcsolatos fenntartásaim, amelyeket a pályám kezdetén megfogalmaztam. Igenis léteztek ostoba 
törvények. Az én szerepem volt pert indítani ellenük.”



Kultúra, esszé / 2. 

Régen minden jobb volt. Korunk filmjei, zenéi, tévéműsorai     
BALÁZSY ISTVÁN, BEZSENYI TAMÁS, CSUNDERLIK PÉTER, DÉKÁNY LÁSZLÓ, LASKA PÁL 
2021, A5, 272 oldal, 2900 Ft         

Annyi hajlakkot fújtak ki az 1980-as években, amennyi kilyukaszthatta az ózonpajzsot, de a kulturális 
környezetszennyezés sem volt kisebb. Ma mégis aranykorként gondolhatunk rá, hiszen a röhejes 
metálzenekarokat a fekete halálként végigsöprő eurodance követte az 1990-es években, majd mátrixos 
bőrkabátok váltották fel a bikiniket a 2000-es évtizedben, a 2010-es évek DJ-diktatúrájában pedig csoda, 
hogy nem lett szamizdat kiadvány a Rolling Stone magazin. Ha Nietzsche élne, a rockzenéről is kiállítaná a 
halotti bizonyítványt, a zene nélküli Music Television és a Marvel-filmeket sorozatgyártó Hollywood mellett. 
Valahol utat vesztettünk, hogy hol, azt nyomozza a Tilos Rádió Régen minden jobb volt című műsorának 
BRAVO-ösztöndíjas fiúbandája. Visszatérő hőseikkel egy egész univerzumot építenek, akár George 
Lucas, kritikáik pedig Lukács Györgyöt idézik, miközben a zene-, film- és televíziótörténet emblematikus 
produkcióit, legjobb és legrosszabb alkotásait listázzák olasz minőségben, a Miami Vice-tól a Közjátékig, a 
Varjúdombi meséktől a G. I. Joe-ig, Sabrinától Nicky Minajig és David Hasselhofftól Alekoszig. Traumatikus 
pillanatok, amelyektől máig rémálmaink vannak, akcióhősök, akiknek a mozdulatait utánoztuk, és 
jelenetek, amelyek hatására a kocsmai nézeteltérések rendezésének első számú eszközévé vált a nuncsaku. 
Kultúrtörténeti kalauz és generációs kiáltvány egy kötetben, leöntve jó sok ketchuppal.



Legújabb e-könyveink 

Chicago a Dimitrov téren.  
Neoliberalizmus és 
Kádár-rendszer    

ANTAL ATTILA

2000 Ft         

Magyarország függő fejlődése.  
Függőség és felzárkózás globális 
történeti perspektívában                

GERŐCS TAMÁS

2000 Ft         

   

A megszólalás üres helye. 
Romológiáról és más dolgokról                

BECK ZOLTÁN

2000 Ft         

A női kommunikáció 
kultúrtörténete                
Szerkesztette  
KRÁSZ LILLA ÉS SIPOS BALÁZS

2000 Ft         

A populista demokrácia 
természete.  
Realizmus és utópia határán                 

ANTAL ATTILA

2000 Ft         

Toxikus technokultúrák és 
digitális politika. Érzelmek, 
mémek, adatpolitika és figyelem 
az interneten    

BÖCSKEI BALÁZS – NÉMET SZILVI

2000 Ft         

Towards a scarcity of care. 
Tensions and contradictions 
in transnational elderly care 
systems in Central and Eastern 
Europe      
EDITED BY  
NOÉMI KATONA AND ATTILA MELEGH
A kötetet a Friedrich-Ebert-Stiftung 
gondozta

2000 Ft 

A válság politikái.  
Új kelet-közép-európai 
mozgalmak globális  
történeti perspektívában             

GAGYI ÁGNES

2000 Ft         



Előkészületben

2022. második negyedév

Csunderlik Péter: A Galilei Kör története. Szabadgondolkodók a századelő Magyarországán,  
1900–1919. Átdolgozott, rövidített kiadás 

Jalsovszky Katalin (szerk.): Csillag a házon, csillag a kabáton. A sárga csillag a magyarországi 
vészkorszakban

Kay, John – King, Mervyn: Radikális bizonytalanság. Döntéshozatal a számokon túl 

Kováts Eszter: Genderőrületek. Ellenségkép, hegemónia és reflexió 

Sipos Balázs: Személyes források és a történelmi tapasztalat elbeszélése. Egyének, közösségek, 
társadalmak Magyarországon, 1848–1948

Zalai Katalin: „Idegenbe szakadt hazánk lányai.” Magyar nők szovjet emigrációban a két 
világháború között

2023

Csunderlik Péter: Hanák Péter. Egy közép-európai történész a 20. században

Kérdések és válaszok – a modern Budapestről 

Kránicz Bence: Láthatatlan emberek. Magyar filmkritikai párbeszédek a kezdetektől 1945-ig

Nagy Péter: A munkásság társadalomtörténete és életmódja Magyarországon a 19. század 
közepétől az államosításig, közép-európai összehasonlításban

Sipos Balázs: „Amerika ezeremeletes mennyország.” A Horthy-kor külpolitikai gondolkodásának 
médiatörténete

Vigvári András: A szabadság földje. Átmeneti terek és háztartási stratégiák a budapesti lakhatási 
válság árnyékában

Kiadónkban a Fordulat és az Eszmélet lapszámai,  
továbbá az Eszmélet legújabb könyvei is kaphatók!



www.napvilagkiado.eu 
https://www.facebook.com/Napvilag.Kiado

1114 Budapest, Villányi út 11–13. 
Tel.: +361-381-8141, +361-381-8152

kiado@napvilagkiado.hu 
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