
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Magyar kincsek, ereklyék című kötetünkben a magyarsághoz 
fűződő értékes, múltidéző tárgyi emlékeket szedtük csokorba, 
felidézve a hozzájuk kapcsolódó, fordulatos históriákat és 
érdekes életeket. E mesélő tárgyak többé nem múzeumok, 
kincstárak vitrinjében raboskodó néma emlékek csupán, hanem 
"ők" maguk a megelevenedett történelem - finoman egymásba 
sodorják a múltbeli eseményeket és az emberi sorsok fonalát. 
Koronázási kincsek, írott emlékek, kultikus tisztelettel övezett 
tárgyak és pompás ötvösremekek - egy kötetben. Kizárólag 
olyan ma is meglévő kincsek kerültek bele a gyönyörűen 
illusztrált válogatásba, amelyek egyediségüknél, a hozzájuk 
fűződő történésekből és érzelmekből kifolyólag mindenekelőtt 
nekünk, magyaroknak jelentenek kiemelt értéket - magukba 

sűrítik népünk múltját, mintegy összefoglalva a honfoglalástól 
eltelt több mint 1100 esztendőt. 
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(átdolgozott kiadás) 
 

Csupa lenyűgöző táj, történelmi város, érintetlen természeti csoda! 
Építészeti remekművek, a népi emlékezetet továbbhagyományozó falvak, 

a természet és az ember idilli együttélését jelképező vidékek. Mindez a 
világörökség! S az, hogy világörökség, ma már cím és rang, mely azt 

üzeni, hogy a világ különböző szegleteinek közös kincsei megőrződnek a 
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Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 
makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 
volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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gasztronómiai termék, a szódavíz és a tőle elválaszthatatlan fröccs 

történetét kíséri nyomon a 19. század első harmadától napjainkig. A 
szerző munkája többéves tudományos kutatás eredménye. A kötetben 

kitér a termékek társadalmi, kultúrtörténeti összefüggéseire, támpontokat 
ad a szódavíz jelentéseinek, régi és új szerepének megértéséhez. bemutatja 

a téma sokszínűségét, feltérképezi azt az utat, mely a két árucikk 
felértékelődéséhez, végül a hungarikum minősítés elnyeréséhez vezetett. 

A szikvizes tárgyi emlékek magyarországi társadalmi-kulturális 
eseményeken, világkiállításokon, nemzetközi köz- és 

magángyűjteményekben egyaránt megtalálhatók. Múzeumi tárggyá 
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Ez a könyv segít, hogy jól teljesíts az iskolai megmérettetéseken! Nicola 
Morgan a fiatalokat érő stressz, a fiatalkori jóllét és teljesítőképesség 
szakértője ebben a könyvben hatékony tanulási technikákat mutat be, 
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Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 
Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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benne olyan "szereplőkkel", mint Teller Ede, Szilárd Leó, Wigner Jenő, 
Robert Oppenheimer és Albert Einstein... 
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Noha zenélni anélkül is remekül lehet, hogy egyáltalán tudnánk a zene 
létezéséhez szükséges biológiai vagy matematikai sajátosságokról, a zene, 

a hang és az érzékelés alapjainak megismerése magyarázatot adhat 
bizonyos rejtélyekre, emellett újabb talányokra és az ismeretlen mélyebb 

rétegeire világíthat rá. 

 

Milyen a hangok formája? Mennyire térnek el egymástól a levegőben, a 
vízben, illetve a föld alatt terjedő hanghullámok? Miért hangzanak 

másként az emberek és a hangszerek hangjai? Miért szólal meg 
mélyebben a klarinét, mint a fuvola? Miként hordoz a zene érzelmeket? 

Vagy éppen miben különbözik az állatok hallása és az általuk kiadott hang 
az emberi hallástól és hangtól? - Jelen kötetben többek között ezekre a 
kérdésekre is választ kaphatunk a zene alapjául szolgáló matematika, 

fizika és az idegtudomány összefüggéseinek izgalmas felfedezése közben. 

 

A szerző, David Sulzer a Columbia Egyetem Gyógyászati Központ 
Pszichiátriai, Neurológiai és Farmakológiai Tanszékének professzora. 
Emellett Dave Soldier művésznéven zeneszerzőként és előadóként is 

ismert, aki a komolyzene, a jazz és a popvilág számos jelentős alakjával 
dolgozott már együtt. 

 

Könyvében - amelyet bármelyik zenész vagy zenerajongó izgalmasnak és 
tanulságosnak fog találni - könnyen érthetővé teszi a zenét érintő, 

tudománnyal, biológiával és matematikával kapcsolatos kérdéseket. A 
kötet végére érve minden olvasó nagyobb elismeréssel adózik majd a 

kreativitásnak, és jobban, mélyebben fogja érteni a zenét.  
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Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
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valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
Kölcsönzési ablak 

 

Száraz Miklós György 

 

Csodás Magyarország - Csavargások régmúlt 
időkben 

 

ÚJ KÖNYVEINK  
Katona József Könyvtár 

Infotéka - Szakirodalom 

Száraz Miklós György lenyűgöző könyvében olyan természeti 
tüneményekről, művészeti emlékekről, építészeti műremekről és 

szellemiségről mesél, melyek a mi földünkön sarjadtak, a valaha létezett, 
ám azóta fényes katedrálisként alámerült történeti Magyarország terében 

és idejében, mi adtuk őket az emberiségnek, vagy a véletlennek 
köszönhetően itt őrződtek meg. A könyvben a kincseink soroltatnak fel. 

De mi is a kincs? Ami egyedi vagy ritka. Arany, ezüst, elefántcsont, 
igazgyöngy, drágakő. Valaha kincs volt a levéltár is. Kincs a ritka kelme, 
az ismeretlen fűszer, a holdkőzet, az ősidők dinoszauruszainak megkövült 

csontváza. Épület is lehet kincs. Kastély, udvarház, templom. Kinccsé 
lehet festmény, kehely, pásztorbot vagy ereklyetartó, egyetlen bélyeg. 

Kincs a jól válogatott könyvtár, a cseppkőbarlang kristálytiszta levegője. 
Kinccsé lesz bármi, ami nélkülözhetetlen, és fogyóban van. 

Így e Csodás Magyarország kincse például a Hortobágy, a Tisza és a 
tiszavirág, a hévízek, a szabolcsi földvár, a magyar tanya, a székely 

rovásírás, de kincs a nyelvünk vagy Csontváry Baalbekje, Makovecz Imre 
paksi temploma, az unitáriusok, a huszárok és '56 öröksége... 

Száraz Miklós György mintegy 50 csodánkat ismerteti a tőle megszokott 
történelmi hitelességgel és irodalmi igényességgel - albumát csodálatos 

képanyag teszi még elevenebbé. 
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Infotéka - Szakirodalom 

Szerelem, halál, téboly? Hiszen minden operában vannak szerelmesek, 
aztán vagy megőrülnek vagy meghalnak, vagy ritkábban, a vígoperákban, 

egymásra találnak.... De milyen ez a szerelem? Reménytelen és 
önfeláldozó, megváltó vagy jellemformá-ló? Választás elé állít? Próbára 

teszi a hűséget és állhatatosságot? Miért kell meg-halni? Becsületből, 
vagy a végzet akarja így? 

Ilyen kérdésekről mesél a több sikeres opera témájú könyvet jegyző 
orvos-szerző legújabb könyve. Huszonkét opera keletkezéstörténetét és 

cselekményét mutatja be, mellette a történelmi valóság hátterét, és a 
történet irodalmi előfutárait. 

Mindezt úgy, hogy az operákban kevéssé járatos és a művekkel már 
szorosabb is-meretséget kötött olvasónak is tud érdekességgel, 

újdonsággal szolgálni és fel tudja kelteni az operairodalom iránti 
érdeklődést.  
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Johhann Christoph Arnold (1940-2017) haláláig szolgált keresztény 
lelkészként, és mint a közösség vezetője különösképpen szívügyének 
tartotta az idősek lelkigondozását. Kifejezetten ezzel a korosztállyal 

foglalkozik jelen művében, amiben ahhoz ad kulcsot, hogyan küzdenek 
meg az öregek az életkorukból fakadó nehézségekkel: az 

elmagányosodással, a feleslegesség érzésével, a testi betegségekkel, a 
céltalansággal, a halálfélelemmel. Vallásos szellemben íródott 

életvezetési-tanácsadó kötetében egy-egy rész keretei közt foglalkozik az 
időseket mélyen érinti kérdésekkel. 
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valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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1983-ban Erdős Péter, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat menedzsere és 
a magyar könnyűzene mindenható ura röpiratban szólalt fel a zenei 

életben jelentkező "szennyhullám" ellen. Csúsztatásokkal és 
hazugságokkal teli írása nem csupán az őt személyében támadó CPg 

együttest vette célba, de elítélően szólt az egész akkoriban jelentkező 
újhullámos és punk zenei irányzatokról is. Erdős valótlan állításai aztán 

furamód önálló éltre keltek, és néhány év leforgása alatt már 
közvélekedésnek számított, hogy a punkok szélsőséges eszméket 

vallottak, a CPg pedig fajgyűlölő zenekar volt... 
De kik voltak valójában a punkok? Hogyan és mikor jelentek meg a 
magyar könnyűzenei életben? Milyen kép élt róluk a sajtóban? Mit 

gondolt róluk a párt ifjúsági szervezete vagy éppen az állambiztonság? 
Miféle titkos és nem titkos nyomozások folytak a CPg tagjai ellen, és 

miért kapott az együttes három tagja letöltendő börtönbüntetést? 
Legfőképpen pedig: hogy terjedt el róluk az a hazugság, hogy 

cigányellenes dalokat énekeltek? És mi köze volt mindehhez Erdős 
Péternek, a hivatalos és a szamizdat sajtónak vagy épp a punk szubkultúra 

sajátos nyilvánosságának? 

Takács Tibor történészt nem hagyta nyugodni a kérdés, és nyomozásba 
kezdett, hogy kiderítse: mi állhatott a makacs hazugság hátterében. A 

korabeli újságcikkek és az állambiztonsági iratok alapos feldolgozása 
révén a szerző nem csupán a CPg történetét és legendáját helyezi új 
megvilágításba, de könyve bepillantást enged az állampárti rendszer 
könnyűzenei életének hatalmi viszonyaiba és a kései Kádár-korszak 

többrétegű nyilvánosságába is.  
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