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KEDVEZMÉNYES AJÁNLAT

AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA
ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN (1885–1902)

WWW.MERYRATIO.HU

30 %
KEDVEZMÉNY

21 k ö t e t
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című nagyszabású, 21 kötetből álló könyvsorozat első kötetét Rudolf trónörökös
1885. de cember 1-jén nyújtotta át apjának, Ferenc József osztrák császárnak és magyar királynak, mely sorozat a 19. század második fele
legnagyobb könyvkiadói vállalkozásának bizonyult.
Az egész Monarchiát bemutató munka létrehozását a koronaherceg,
Rudolf trónörökös (1858–1889) indította el, fontosnak tartva, hogy
a soknemzetiségű és soknyelvű birodalomról egy átfogó, mindenre ki-

terjedő mű készüljön, amely a tudományos értékű leírások mellett képekben is bemutatja a birodalom legszebb és legérdekesebb tájait.
A könyvsorozat még napjainkban is fontos forrása lehet a történészeknek, művészettörténészeknek és néprajzkutatóknak. Az illusztrációk és rajzok a hétköznapi történelem lenyomataiként, korrajzként is értelmezhetők. E kötetekből azok is tanulságos látleletet
kapnak, akik a Monarchiára mint az egyesült Európa előfutárára tekintenek.
Ár: 280 000 Ft

Kedvezményes ár: 196 000 Ft

21 kötet
Oldalszám: 12 898

Méret: 204 x 265

ISBN: 978-80-89286-59-1

84. ünnepi Könyvhét

Méry Gábor – Jankovics Marcell

Ozogány Ernő

A KÉSMÁRKI SZENT KERESZT-BAZILIKA

JÓ MULATSÁG,
FÉRFIMUNKA II

10 %
KEDVEZMÉNY

Oldalszám: 96

A Kossuth-díjas filmrendező és művelődéstörténész, Jankovics Marcell és
Méry Gábor fotóművész, a már jól ismert szerzőpáros újabb kötetét veheti
kezébe az olvasó. A páratlan kincsekben
és építészeti megoldásokban gazdag, történetükkel a messze múltban gyökerező, egykori felső-magyarországi, illetve
szepességi templomokat bemutató, A lőcsei Szent Jakab-templom szárnyasoltárai, A kassai Szent Erzsébet-dóm, A bártfai Szent Egyed-bazilika, A szepeshelyi
Szent Márton-székesegyház, A szepeszszombati Szent György-templom és
A bakabányai Szent Miklós-templom
című albumaik után most a késmárki
Szent Kereszt-bazilikába kalauzolják el
az érdeklődőt.

Méret: 210 x 297

Méret: 225 x 330
ISBN: 978-80-8160-001-2

Oldalszám: 148

Kedvezményes ár: 7 110 Ft

ISBN: 978-80-89286-83-6

Dr. Kiss László – Lacza Tihamér – Ozogány Ernő

Benyhe István

ZSINÓRPADLÁS

A MASZKOK HÁZA

10 %

10 %
KEDVEZMÉNY

Egykoron, a daliás időkben, a területgyarapítás jelentette az országgyarapítás
legfőbb formáját. A középkorban, a későbbi államok kialakulásával előbb
korlátozódott, majd gyakorlatilag lehetetlenné vált az effajta országgyarapítás.
A hajózás fejlődése a tengeri hatalmak
felvirágzását eredményezte, a szárazföldi országok – köztük Magyarország
is – több szempontból is a háttérbe szorultak. Amerika felfedezése után a nemesfémek piacán is megszűnt hazánk
kulcsszerepe. A mohácsi csatavesztést
követően pedig az ország három részre
szakadt, ami máig érzékelhető következményekkel járt. Az angol ipari forradalommal újabb szakadék keletkezett
Magyarország és a Nyugat között. Az országgyarapításnak ekkorra már csak
egyetlen módja maradt: kiépíteni egy világszínvonalú oktatási rendszert, csatlakozni a fejlődés legújabb irányaihoz,
és vezető szerepre törni az új iparágak
kialakításában. Szerzőnk új műve erről
a hajdani daliás idők méltó folytatásának tekinthető hősi korról szól.

Kedvezményes ár: 4 050 Ft

10 %
KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

Oldalszám: 240

A nagyközönséget mindig is izgatta: milyenek a kiválasztottak, az igazi tudósok,
akiknek megadatott a nagy igazságok
felismerésének képessége. E kötet rövid történetei őket hozzák közelebb az
olvasóhoz. Nem magánéletük titkait firtatják; azt próbálják meg bemutatni, milyen körülmények között, mely úton jutottak el legfontosabb felfedezéseikhez.
Akárcsak a drámai alkotások esetében,
a tudomány nagy színpadán is egymást
követik az események. A szerzőhármas
ezúttal sajátos nézőpontot választott:
nem a néző, hanem a beavatott, mintegy a színházi ember szemszögéből
mutatja be, ami ezen a színpadon zajlik. Mint amikor a műszaki személyzet
a zsinórpadlásról követi figyelemmel az
alatta levő színpad eseményeit. Ez a sajátos látásmód, a háttéremberek szemléletmódja sugallta e kötet címét, olykor különös történeteit és egész szellemiségét.

Méret: 132 x 200

Méret: 210 x 297
ISBN: 978-80-89286-84-3

Oldalszám: 100

Benyhe István a régi mesterek, a kabbala, a bonyolult, nehezen megfejthető titkos vagy éppen mágikus szövegek
szerelmese. A kötött, gyakran időmértékes versformák a vers többféleképpen
érthető tartalmára vagy belső logikájára figyelmeztetve gördülnek, akadnak
meg, vagy alakulnak át, de látszólagos
aszimmetriájukban is mindig felfedezhető bennük valami bujkáló szabályszerűség. Költőnk verseiből furcsán exponált, elmosódó, de nagyon kifejező képet kaphatunk a rendszerváltás szellemi előzményeiről és következményeiről, kultúránk, értékrendünk, belső világunk változásairól, az elmúlt évtizedek alig-alig feldolgozható lelki tartalmairól, miközben úgy érezzük, ez opusok révén egy magasabb tudás, beavatottság részeseivé váltunk. Ezt az érzést
erősítik bennünk Szabó Ottó mélyen
átélt, gyönyörű illusztrációi is, amelyek
nemcsak a művész kivételes grafikai tudásáról, hanem páratlan beleérző képességéről is meggyőznek bennünket.

Kedvezményes ár: 3 780 Ft

ISBN: 978-80-89286-90-4

www.meryratio.hu

Kedvezményes ár: 2 160 Ft

84. ünnepi Könyvhét

Carbonaro

Carbonaro

HA POLIP SZUSZOG
KOLOZSVÁROTT

HA POLIP SZUSZOG
KOLOZSVÁROTT

I. kötet

II. kötet

10 %
KEDVEZMÉNY

Erdélyt mindig is tündér természetűnek nevezték, ami azt jelentette: változó, bizonytalan, váratlan, hallucinatív, állandótlan, lebegő, igen
is meg nem is, hol így, hol úgy, árnyék, varázslat, lidércfény a szekrényben, illúzió, tíz centivel a föld fölött, fénytörés, kámforból varrt köpönyeg a fogasra vetve, felfele folyó patakok,
arany hajszálak az éjszakában, duplák, hol így,
hol úgy, meg nem fogható, meg nem magyarázható, meg nem fejthető, hátha-lényegű, majdnem-szerű, számon kérhetetlen, ellenőrizhetetlen. Titkos fejedelmek földje, amely fölött egy
ismeretlen égitest uralkodik. Szőcs Géza huszonegy története mint huszonegy lámpás világítja
meg Erdély holttestét a felejtés alkonyatában.
Akit érdekel Erdély, annak ott e könyv helye
a pincéjében vagy a padlásán.

Oldalszám: 80
Méret: 210 x 210

Kedvezményes ár: 2 610 Ft

ISBN: 978-80-89286-97-3

Büky Barna

10 %

A RENDSZERVÁLTÁSTÓL
AZ ELITVÁLTÁSIG

Oldalszám: 248

KEDVEZMÉNY

A Szabad Európa Rádió 1950-ben jött
létre az Amerikai Egyesült Államok kezdeményezésére és anyagi támogatásával,
és több mint négy évtizedig, a hidegháború egész időszakában sugározta műsorait a vasfüggöny mögött élő, függetlenségüktől és szabadságjogaiktól megfosztott európai társadalmak számára.
A Szabad Európa Rádió magyar osztálya
ugyancsak több mint negyven évig,
1951 és 1993 között működött, és
napi tizenkilenc órában tájékoztatta
a magyar társadalmat, megtörve ezzel
a kommunista diktatúra tájékoztatási
monopóliumát. A müncheni székhelyű
Rádió szerkesztőségeket tartott fenn
a nagyobb nyugat-európai fővárosokban,
illetve New Yorkban és Washingtonban, és a külső munkatársak kiterjedt
hálózatát foglalkoztatta szerte a világban,
s a szintén Münchenben működő – és
a Szovjetunió népeit tájékoztató – Szabadság Rádióval együtt 23 nyelven sugározta műsorait.

10 %
KEDVEZMÉNY

ISBN: 978-80-89286-96-6

Kedvezményes ár: 2 610 Ft

Domonkos László

A LEGHOSSZABB HÁBORÚ

10 %
KEDVEZMÉNY

Oldalszám: 152

„Észtországban, Lettországban és Litvániában az emberiség legújabb kori történelmének leghosszabb, egyáltalán
nem hagyományos értelemben veendő
háborúja zajlott le. Háború, közvetlenül
a háború (a második világháború)
után. […] Egy háború, amit sem akkor,
de ma sem igen neveznek háborúnak,
mégis abba a (történeti? igen!) kategóriába tartozik, amit honvédő háborúnak, netán (nép)felszabadító háborúnak,
más szóval szabadságharcnak, függetlenségi háborúnak is nevezhetünk és – más
esetekben – nevezünk is. […] Egy elfelejtett, mesterségesen feledtetett vagy feledtetni akart, nem létezőnek tekinteni próbált háború.”

Méret: 155 x 235

Méret: 155 x 235
ISBN: 978-80-89286-95-9

Oldalszám: 92
Méret: 210 x 210

Kedvezményes ár: 3 510 Ft

ISBN: 978-80-8160-002-9

www.meryratio.hu

Kedvezményes ár: 3 510 Ft

84. ünnepi Könyvhét

10 %

Tóth István

Borsi-Kálmán Béla

A PEREMVIDÉK VILÁGBIRODALMA

NEMZETSTRATÉGIÁK

10 %
KEDVEZMÉNY

Oldalszám: 464

Tóth István egybegyűjtött írásainak kötete magában foglalja „a szovjet életről”,
a szovjet állam sajátosságairól, működésének módszereiről gyűjtött tapasztalatait, a kárpátaljai magyarság XX. századi történetéről, irodalmáról, önszerveződéséről írott tanulmányait, megfigyeléseit a három balti ország függetlenségi harcáról, geopolitikai és kisebbségpolitikai írásait. A szerzővel készített
életútinterjú bemutatja a szovjet hadsereg belső világát a brezsnyevi poshadás időszakában, egy unalmas garnizonban, Munkács környékén a Kárpátokban, egy Fornos nevű magyarlakta
falucska közelében, amelyet a Szovjetunió népeiből sorozott katonák az egyszerűség kedvéért Vengrijának, Magyarországnak tituláltak…

Méret: 155 x 235
ISBN: 978-80-89286-94-2

A magyar társadalom ma alig tanúsít érdeklődést a szomszéd nemzetek, illetve
a magyar–román, magyar–szlovák, magyar–ukrán, magyar–szerb viszony iránt,
noha eszmetörténetünkben mindennek
gazdag hagyománya van. Ma talán kevésbé ismerjük szomszédaink történetét, céljait, módszereit, „mentalitását”,
mint valaha. Borsi-Kálmán Béla, aki már
több kötetben tárgyalta a magyar–román kapcsolatok történetét, rámutatva
a nemzettudat más-más fázisainak egyidejűségeiből adódó különbségekre, a kötetbe foglalt külpolitikai tematikájú és
szempontú tanulmányaiban e szűkebb
területen részben túllépve, az európai
nemzetek megbékélésének útját keresi,
létező modelljét, s annak a közép-európai viszonyokra való alkalmazhatóságát
is vizsgálja, hatalmas tudományos apparátusra és tapasztalati ismeretekre támaszkodva. Ráirányítva a figyelmet
arra is, hogy megalapozott szomszédságpolitika nélkül a magyar külpolitika mozgástere igen behatárolttá válhat.

Méret: 155 x 235

Kedvezményes ár: 3 240 Ft

Mák Ferenc

VESZTEGZÁR

Oldalszám: 332

KEDVEZMÉNY

ISBN: 978-80-89286-92-8

Kedvezményes ár: 3 510 Ft

Benda Jenő

10 %

A BÉKE KÁLVÁRIAÚTJÁN

KEDVEZMÉNY

10 %
KEDVEZMÉNY

Oldalszám: 326

A volt Jugoszlávia szétbomlása meg volt
írva megteremtésének körülményeiben. Már az 1920-as években kiderült,
hogy a szerb politikai elit nem tud mit
kezdeni az első világháború után kapott
adománnyal, azonkívül, hogy eltékozolja az ingyen szerzett javakat. A kötet első
tanulmánya az első világháború utáni
úgynevezett földreform bemutatásával
érzékelteti ezt a tényt; a következőkben
pedig Jugoszlávia 1990-es évekbeli szétesésének kezdeteit ismerjük meg. Mák
Ferenc a három „utódállam” magyar közösségeiben lezajlott rendszerváltozás
történéseivel foglalkozó legfontosabb írásait gyűjtötte e kötetbe. Kitér a „vajdasági” magyar nemzetrész sorsára is, de
aprólékos tanulmányokban tárgyalja a
délszláv háború folyományaként létrejött
Szlovénia és Horvátország magyarságának történetét, s ismerteti e két állam magyar tudósainak, íróinak, közösségszervező személyiségeinek munkásságát is.

Méret: 155 x 235
ISBN: 978-80-89286-93-5

Oldalszám: 224

Benda Jenő a század első felének ismert
közíró-szerkesztője, aki 1920-ban a párizsi béketárgyalásokra részt vevő magyar
küldöttség mellett működött sajtótudósítóként. A tárgyalások idején napi
rendszerességgel tudósította lapját, a Pesti Hírlapot a küldöttség tapasztalatairól,
s e beszámolók alapján véglegesítette eredetileg 1920-ban megjelent, dokumentumértékű könyvének szövegét. Mindent följegyzett, aminek tanúja volt, illetve amiről a delegáció tagjai beszámoltak neki – e följegyzések legalább olyan
érzékletesen mutatják be a háború utáni Párizs mindennapjait, mint a küldöttség egyre borúsabb hangulatát. A magyarok megtapasztalhatták, hogy a győzők bár időnként „érdekesnek” találják
érveiket – de döntéseiket eszük ágában
sincs ezek mérlegelésével meghozni.

Méret: 155 x 235

Kedvezményes ár: 3 240 Ft

ISBN: 978-80-89286-91-1

www.meryratio.hu

Kedvezményes ár: 3 510 Ft

