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Nagy Gy. György
A Kárpát-medence természeti szépsé9ei
B0 oldal. A/4

Az ismert természetfotós látványos kéPein
múvészi eszközökkel mutatja be a Kárpát-
medencét. A könyVet laPozgatva meglePődve
fedezzük felMagyar-
ország és a Kárpát-
medence természeti
szépségekben gaz-
dag világát: a trópusi
óserdókhöz hasonló
buja ártéri erdóket,
a sivatagot idéző ho,
mokPu5ztákat, a
mocsári madárpara,
dicsomokat, a ma-
gashegyi rétekre
emlékeztetó szikla-
gyepeket.

Almási János
Geschichte der Deutschen in ungarn
196 oldal, A/5
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A magyar állam születése
64 oldal, 22X24 cm

Az államalapitás - amelynek fő mozzanala a
nyugati kereszténység fe|vétele, az egyházszer-
vezet és a királyi hatalmat Szolgáló közigazgatás
kiépítése, valamint a feudális hatalmi rend
létrehozása - egyben a magyar nép tovább-
élésének, fejlódésének lehetó5égét is
megteremtette. i,
Ezt a korszakot idézi i
fel a történészek leg- l

mos euróPai ország szellemi eredményeiből,
de az elte|t ezer év során maguk is hozzájárultak
az euróPai kultúrához, gazdagitya azt.
A könyv angol és német nyelven kapható.

.Pedagógus KönJrvesbolt, BudaPest V. Múzeum körút 3.
oPedellus Tankón)rvbolt, BudaPest xIV. Szobránc utca 6-8.
.Pelegrinus Könyvesbo|t, Budapest II. Bem rakparl54-55-
.Pontu§ Könyvesbolt, Budapest |x. Gát utca 25.

A bemutatott kötetek megbásárólhatók a Nemzeti Tankönabkíadó boltjaíban:

. áttekinti a német-magyar
találkozásokat a magyaí
állam alapításától a második
világháborút köVető tragikus, -' eseményekig. A kónyv igazi

értéke a dokumentumválogatás, kü|önösen
figyelemre méltóak a huszadik századra
vonatkozó forrásszemelvények és a bibliográfiai
jegyzék.

úiabb kutatási ered- ÍB
menyeit felhasználva _] -Éu

a millenniumra meg-
jelenő széP kiál|ítású
ismeretterje5ztő al-
bum.

Mészáros István
A magyar iskola ezer éve
172 aldal, B/5

A kötet réVén az olvasó megismerkedhet az
elmúlt 1000 év magyar iskoláival, amelyek

egyszerre Voltak magya-
rok és euróPaiak, s e két
vonásuk természetes
egységben erósítette
egymást.
Aki betekint a magyar
iskola történetébe -
legyen az egy röpke
pillantás vagy átfogó,
tudományos mélységű
elemzés - látni fogja,
hogy a magyarok sok
mindent átvettek szá-

_ / \('lll( lltF

/|Ll\(lll:\

A Nemzetiségi Szerkesztóség
gondozásában megjelent
kötet a német nemzeti5égi
iskolák történelemoktatásá-
hoz jól használható kiegészí-
tó tankönyv. Tíz fejezetében

MAGYAK ÁLLAM
szúLÉr4(
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