
Masszázs – a gyógyító kéz bölcsessége

Kiadó: Holló És Társa Kiadó
Ára: 1790 Ft

A célirányos masszázsfogások jót tesznek a testnek
és a léleknek: csillapítják a fájdalmat, és oldják a fe-
szültséget. Egyszerû és pontos leírások, amelyek
még a gyakorlatlan kéz számára is lehetõvé teszik,
hogy hatásosan és jólesõen megmasszírozza önma-
gát vagy partnerét. Megtudhatjuk, hogyan enyhít-
hetõk kíméletes és természetes módon a leggyako-
ribb panaszok, a fejfájás, a hátfájás, a gyomor- és
bélbántalmak, a végtagok elnehezülése. Rövid bete-
kintés a masszázs jelenleg elterjedt módszereibe, az
akupresszúrától egészen a tui-na masszázsig. Speci-
álisan összeállított masszázskezelésekkel javíthatjuk
erõnlétünket, megszabadulhatunk a stressztõl, fel-
töltõdhetünk energiával és megszépülhetünk.

Egymásra hangolva

– az öt szeretetnyelv 

a házasságban

Ára : 1500 Ft
Harmat Kiadói Alapítvány

Gary Chapman második
magyarul is olvasható
könyve a kommunikáció-
pszichológia eredménye-
ire alapozva fontos felfe-
dezést tesz: a szeretet-
közlés többféle csatornán
át történhet, de mindeki csak azt az adást képes
fogni, amelyre neveltetése, környezete és szemé-
lyes hajlamai hatására ráhangolódott. Sok házas-
pár szenved amiatt, hogy a szerelmi lángolás
alábbhagyása után a férj vagy a feleség nem érzi
társa szeretetét. A megoldás egyszerû: fel kell is-

mernünk és meg kell tanulnunk társunk „szeretet-
nyelvét”.

A fényképész utókora 

Bolti ár: 2690 Ft
Magvetõ Könyvkiadó Kft.

Holtak és utódok, családok és barátságok, eszmék és
szerelmek két nemzedéke. Závada regénye Buch-
binder fényképész 1942-es életképével veszi kezde-
tét, és az elmúlt század ötven évét íveli át. A Jadviga
párnája és a Milota után a trilógia harmadik darabja
csoportkép egy történelmi korról, amely a szerzõ
„mûtermében” személyes fikcióvá, párhuzamos élet-
történetekké bomlik ki és fonódik össze. Hitek és tév-
hitek, köz- és magánbûnök, kis és nagy hazugságok,
érzékek és érzelmek iskolája ez a könyv. Úgy húz ma-
gába, mint valamely lassú örvény, s ha mélyérõl végül
fölenged, láthatóbbá válik ez a közös, nehéz dolog –
hívjuk nemzeti múltnak –, tót, zsidó és magyar ma-
gyaroké, mindannyiunké, akik a történetet mint nar-
rátorok, névtelen ismerosök magunknak elbeszéljük.
A fényképész utókora mi vagyunk.

Az E-számokról õszintén – élelmiszereink 

árnyoldalai

Kiadó: PILIS-VET BT.
Ára: 1690 Ft

A földi teremtmények világában minden mindennel
összefügg. E meghatározottságok felismerése és
mindannyiunk javára fordítása a fejlõdésünk biztosí-
téka. Korántsem mindegy, milyen szellemi és testi
táplálékot veszünk magunkhoz, hogy gyarapodhas-
sunk. Nagyobb óvatosságra – eddig úgy látszott – az
elõbbiek esetében van szükség. Az ókori bölcs sze-
rint, ha véletlenül rothadt káposztát vettünk a piacon,
azt még mindig visszavihetjük az árushoz, s ha ad
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magára, ki is fogja cserélni. A szellemi javakkal azon-
ban másként áll a helyzet. Ha tudatunkba fogadtunk
hamis eszméket, azokat nem ilyen egyszerû „kicserél-
ni”. Romboló hatásuk már elkezdõdött bennünk. Ko-
runk azonban rácáfolni látszik arra, hogy a szellemi
táplálékok a veszedelmesebbek. Nem mintha ezen a
területen bármifajta kívánatos változás zajlott volna
le, azonban arról van szó, hogy az élelmiszerek köré-
ben szaporodtak el a – bibliai kifejezéssel élve – „ha-
zug étkek”. Az eszmék kaméleon-kavalkádjánál majd-
hogynem veszélyesebbé váltak a testi táplálékok. Ma
életveszélyt rejteget, ha bevásárolni indulunk – elõ-
zetes tájékozódás nélkül.

Tóth Gábor könyve ebben a tájékozódásban segít.
Módszeresen végigköveti a modern élelmiszeripar
útját, és szakszerûen szemlélteti azokat a változáso-
kat, amelyeket szinte mindannyian érzünk, de szólni
róluk csak így vagyunk képesek: „Már nem olyan a
kenyér, mint harminc-negyven éve, sem az alma íze,
sem a befõtt, lekvár...” A könyv elolvasása után bizo-
nyosan többet tudunk az E-számmal jelzett anyagok-
ról, óvatosabban bánunk az ínyünket megbabonázó
aromákkal, állományjavítókkal, de a szemünknek
szép színezékekkel is.

Verdi: Falstaff

1987 Hossz: 130 perc. Kép: 4:3, színes 
Hang: olasz sztereó Felirat: angol, francia, spanyol, japán 
Kiadó: Warner Music
Giuseppe Verdi nyolcvanéves korában alkotta meg
egyik legnagyszerûbb mûvét, a Falstaffot. Zeneileg
minden igényt kielégítõ ínyencfalatról van szó, nagy-
szerû librettóval, amelyet a zeneszerzõ barátja, Arrigo
Boito írt, természetesen William Shakespeare mûvei
alapján.

A muzsika nem sokban emlékeztet Verdi korábbi
darabjaira, talán csak az Othellóval mutat némi ro-
konságot. Nem annyira a szélesen kibontott dalla-
mok, mint inkább az izgalmas zenei témákból felépí-
tett, átkomponált felvonások jellemzik. A DVD-n lát-
ható elõadást 1987-ben rögzítették a brüsszeli ope-
raház mûvészeinek közremûködésével. A felvétel a

gyengécske kép- és hangminõsége miatt a hifisták-
nak nem sok örömet okoz majd, ám az operakedve-
lõk számára annál több érdekességgel szolgál. A ren-
dezés konvencionális, a karmesteri munka nem iga-
zán emlékezetes, sõt egy-két kivételtõl (például a ma-
gyar Budai Lívia Mrs. Quickly szerepében) eltekintve
az énekesi teljesítmények sem kiemelkedõek, ám a
címszerepet éneklõ, belga származású José van Dam
alakítása minden bizonnyal magával ragadja majd a
nézõt-hallgatót. Az énekes színészi adottságok tekin-
tetében felveheti a versenyt bármely prózai színész-
szel, énektechnikája elsõrangú, szerepformálása szin-
te tökéletes. Ahol kell, mókázik, ám cseppet sem meg-
lepõ, hogy Falstaffja sokkal inkább esendõ, tragikus
hõs, mintsem közönséges léhûtõ. Énekes és szerep
nagy egymásra találásának lehetnek tanúi mindazok,
akik a Warner Falstaffja mellett teszik le a voksukat.

Opera Hits

1998. Hossz: 83 perc. Kép: 4:3, színes Hang: sztereó 
Felirat: angol, portugál, spanyol, japán 
Kiadó: Warner Music

Bizonyára nyomós oka van arra a Warner cégnek,
hogy egyre-másra jelenteti meg a nagy sikerû opera-
DVD-inek részleteibõl összeállított válogatáslemeze-
ket. Sokan nem rajonganak az ilyesfajta válogatáso-
kért – és meg is lehet érteni õket, hiszen az efféle
anyagok összeállítói voltaképpen erõszakot követ-
nek el a mûvészileg egységes elõadásokon -, ám az
elvitathatatlan, hogy a mûfaj népszerûsítése érdeké-
ben égetõ szükség van rájuk.

Jelen DVD kiválóan szolgálhatja ezt a célt, hiszen
számos nagy sztárt vonultat fel, igazi világnagyságo-
kat, akiknek egy-egy rövid részlet is elég ahhoz, hogy
megmutassák képességeiket, míg másoknak egy
egész életmû kevés lenne hozzá. A lemez legnagy-
szerûbb részletei az olasz repertoárhoz kötõdnek,
mindenekelõtt Nicola Martinucci elsöprõ erejû ro-
mánca az Aidából, Marton Éva hatalmas intenzitással
énekelt Tosca-imája, vagy José Carreras remekül fel-
épített áriája az Andrea Chenier címû Giordano-
operából.


