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1848 első negyedévében rövid ideig tartó,
de nagy horderejű társadalmi változások
rendezték át Európát. A január 12-én, a
palermói felkeléssel kezdődő forradalmi
hullám következményeként Itáliában,
Franciaországban és az Osztrák
Császárságban a korábban a társadalmi
rendet ellenőrző arisztokrácia elveszítette
teljhatalmát. Polgári közösség vette át az
államok irányítását. A Népek tavasza
részeként március 15-én Pesten Jókai
Mór, Petőfi Sándor és társaik a spontán
szerveződő tömegtüntetés élére álltak,
megszervezték a forradalmat. Bő egy hét-
tel később Batthyány Lajos kinevezett
miniszterelnök bejelenti, hogy felállt az
új, független kormány a következő felelős
miniszterekkel: Szemere, Kossuth, Deák,
Mészáros, Klauzál, Széchenyi, Eötvös,
Esterházy. A haza kiválóságai, nem vitás.
Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni,
hogy a forradalmat „csináló” Petőfiéket
(és egyáltalán, a polgárságot) a közelébe
sem engedték az új hatalomnak. Azt
továbbra is az arisztokrácia tartotta a
kezében, ugyanúgy, ahogyan előtte.
Sajátos. És ez a magyar nép legfontosabb,
történelmi győzelme. Pont.

ÚJ KÖNYVPIAC

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk
Egyesületének tagja.

FFeelleellőőss  kkiiaaddóó: Lafferton Kálmán
Felelõs szerkesztõ: Szabó Tibor Benjámin

KKiiaaddjjaa: Lafferton és Társa Kft.

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg: 
1043 Budapest, Bocskai u. 26.
Tel.: 210-9933, 210-9934, Fax: 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac.hu
www.ujkonyvpiac.hu

HU ISSN 1215-5551

Üdvözlet
az Olvasónak!

Lakatos Levente íróval Szabó Tibor
Benjámin beszélget

A sikerélmény príma
üzemanyag
Azt hi szem, hogy ép pen a be fek te -
tett ener gia az, ami ért so kan azt fel -
té te le zik, hogy mö göt tem egy csa -
pat nyi, szor go san mun kál ko dó em -
ber áll, ami azon ban nem fe di a va -
ló sá got. Egy szak mai se gí tőm van,
aki amel lett, hogy ki fe je zet ten ins pi -
rá ló sze mé lyi ség, egy faj ta elő szű rő,
mert haj la mos va gyok el ra gad tat ni
ma gam.

Pax corporis
Írók a testről
De valami becsületféle mégis azt
mondatja velem, hogy ne hazudjak.
És valljam be, hogy fogalmam sincs,
hogy van-e a testem esti, reggeli tüzé-
nek és aznapi formának, lendület-
nek valami köze egymáshoz.

Osman Péter kritikája
A gobalizáció para-
doxona
Rodrik könyve alapmű. Nem mert a
végső igazságot mondaná – óvakod-
junk azoktól, akik ezt teszik –, hanem
mert világos, alapos elemzésekkel és
következtetésekkel segít érteni a prob-
lémákat, és a társadalmak számára
optimális megoldást találni.

Zalán Tibor íróval Koncz Tamás
beszélget

A pusztulás felé
Nem hi szem, hogy a vég ső ha tárt fe -
sze get ném. An nál in kább nem, mert
nem tu dom, hol van a vég ső ha tár.
Úgy gon do lom, hogy amíg a lé tet
ma gát dekonstruálom ezek ben a re -
gény szö ve gek ben, ad dig a szö veg -
tes tet ép pen fö lé eme lem a szét gon -
do lás nak, a szét írás nak. 

Szirmok, gyökerek Armida
kertjéből
Drognövények – 
legendás könyvekben
1951 nyarán a Rhone partján fekvő
francia kisváros, Pont-Saint-Esprit
lakói kollektív hallucinációkat éltek
át, majd a településen kitört a nyílt
őrület. A néhány napig tartó
eseménysor végén ötven embert
szállítottak elmegyógyintézetbe,
öten meghaltak.
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