
Masát Ádám 
Javított kiadás?!

, 15. században a sokszorosítás szempontjából kiemelkedő jelentő-
! ségű volt a könyvnyomtatás feltalálása. A számítógép 20. századi 

J , \  megjelenésével és különösen az internet elterjedésével napjaink
ban már az elektronikus írásbeliség hódít egyre nagyobb teret. Az írásbe
liségnek tehát egy új forradalmát éljük, és számos kutató azt prognoszti
zálja, hogy az interneten olvasható napilapok, folyóiratok, könyvek, 
illetve egyéb dokumentumok száma a nyomtatott kiadványok kárára fog 
növekedni a jövőben.

Az elektronikus írásbeliség megjelenése, az olvasási kultúra hanyatlá
sa és más tényezők nagy mértékben hatnak a könyvpiacra. A könyvekből 
rendszerint nem nyomtatnak már annyi példányt a kiadók, mint koráb
ban. Különösen azokban az európai országokban jellemző ez a tenden
cia, amelyeknek a területe kisebb (vagyis eleve kisebb az olvasóközönség) 
és amelyeknek a nyelvét az országhatárokon túl nem beszélik. Magyaror
szág területét és lakosságszámát tekintve nagyobb, mint Ausztria, a két 
ország könyvpiacát mégsem hasonlíthatjuk össze, hiszen egy Bécsben ki
adott német nyelvű könyvet nagy valószínűséggel Németországban és 
Svájcban is forgalmazni fognak. Ezen kívül érdemes utalni arra, hogy az 
egész világon egyre inkább jellemző a specializálódás. A nagyon szűk 
szakterülettel foglalkozó tudományos könyveket általában csak a témá
ban kompetens szakértők, kutatók olvassák, ezért nem éri meg azokat 
nagy példányszámban kiadni.

Az egyre csökkenő példányszámok (egyik) következményeként min
dennaposjelenség, hogy egy-egy könyvet újra kiadnak. Néha változatlan 
formában jelenik meg a könyv, néha jelentős átdolgozással lát napvilá
got a javított kiadás. Az alábbi írás célja, hogy négy olyan magyar nyelvű 
kiadványt vegyen górcső alá, amelyeknek valamilyen formában már volt 
kiadási „előzményük”. A négy kiadvány közös jellemzője, hogy mind
egyik témája a 20. századi történelemmel kapcsolatos, és mindegyik „ja
vított kiadás” 2005 utolsó harmadában jelent meg. Különbséget jelent vi
szont a kiadványok műfaja és az „átdolgozás” formája. A négy könyv kö-
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zött szerepel ugyanis egy monográfia, egy tankönyv, egy tanulmánykö
tet, illetve egy lexikon. Célunk nemcsak az, hogy bemutassuk a négy ki
adványt, hanem hogy az eredeti kiadással Összevetve megvizsgáljuk az 
„átdolgozás” formáját és mértékét.

1. Az 1990-es évek közepén jelent meg először, és később több kiadást 
élt meg a 20. századi egyetemes történet című tankönyv, amely három kö
tetben 1890-től 1995-ig dolgozta fel az európai és Európán kívüli orszá
gok történetét.1 A rendszerváltozás után ez volt az első olyan kiadvány, 
amely átfogó képet adott a világ legfontosabb országainak 20. századi 
történetéről. A három kötetes tankönyv elsősorban egyetemi hallgatók 
számára készült; több felsőoktatási intézmény
ben nemcsak tananyagként használták, hanem a 
szigorlati vizsgaanyagot is erre építették. Több 
mint 30 szerző vett részt a kötetek megírásában, 
mindenki a saját szűkebb szakterületének megfe
lelő részt dolgozta fel egy-egy terjedelmesebb ta
nulmányban. Terjedelmi szempontból kiemelen
dő, hogy az 1945 utáni rész nagyobb hangsúlyt 
kapott: az I. kötet átfogta a 20. század első felét, 
a II. kötet az európai országok 2- világháború 
utáni történetére koncentrált, a III. kötet pedig 
az európán kívüli világot mutatta be 1945 után.
Ennek a felosztásnak megfelelően az I. és a III. kötet végén volt egy-egy 
részletes kronológia, életrajzokat is tartalmazó névjegyzék, illetve váloga
tott szakirodalmi tájékoztató.

Nem kétséges, hogy ez a három kötetes kiadvány szolgált a 2005-ben 
megjelent új tankönyv alapjául.2 A korábbi szerkesztőgárdából (Diószegi 
István, Harsányi Iván, [Krausz Tamás] Németh István) Németh István 
az ETTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének okta 
tója egyszemélyben vállalta az új tankönyv szerkesztését. A legelső, ami 
az olvasónak feltűnik, hogy változott a kiadó, a terjedelem pedig csök
kent. Az Osiris Kiadónál megjelent tankönyv már csak két kötetes, az 1.

1 Az egyes kötetek több esetben különböző időpontokban jelentek meg a Korona Kiadó 
gondozásában. Általánosságban elmondható, hogy a második kiadás 1997-ben, a har
madik 1999-től jelent meg, de a könyvet a későbbiekben is kiadták. Elkerülendő a kü
lönböző kiadások összekeverését, itt csak rövid bibliográfiai leírást adunk a három kö
tetes munkáról: 20. századi egyetemes történet. Szerk.: Diószegi István et al. I—III. köt. 
(Budapest, Korona, 1995-)

2 20. századi egyetemes történet. Szerk.: Németh István. 1-2- köt. Budapest, Osiris, 2005.
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kötet kizárólag Európával foglalkozik, a 2- kö
tet taglalja az Európán kívüli országok 
történetét. A kolofonoldalra lapozva kiderül, 
hogy ennek a tankönyvnek összesen 24 szerző
je van. A szerzők alapvetően ugyanazok a törté
nészek, akik a korábbi, három kötetes tankönyv 
megírásában közreműködtek, és a tartalom- 
jegyzék arról tanúskodik, hogy ugyanazokat a 
(rész)fejezeteket is írták, mint korábban. A kö
tetek tartalomjegyzékének alaposabb megvizs
gálásakor megállapíthatjuk, hogy a szerzők szá
mának csökkenése nem eredményezett temati
kai „csonkulást”.3 4 A két kiadvány felépítése lé
nyegében megegyezik, bár fontos különbség, hogy a Németh István szer
kesztette kötet kronológiailag nem 1890-től, hanem 1914-től, az I. világ
háborútól indul. Feltétlenül meg kell említeni ezen kívül, hogy a szerzők 
többsége törekedett arra, hogy a 21. század elejéig írja meg a saját feje
zetét, így a legtöbb ország történetét lényegében az ezredfordulóig kö
vethetjük nyomon. További pozitívum, hogy külön alfejezetet képez a 
szovjet utódállamok története (Oroszország, balti államok, Fehér
oroszország, Ukrajna -  Krausz Tamás, Lagzi Gábor). Sajnálatos módon 
viszont egy összevont alfejezetet képeznek az úgynevezett népi demokra
tikus országok, holott a korábbi tankönyvben mindegyik szocialista or
szágról külön tanulmány született. Németh Istvánnak az NDK-ról, 
Juhász Józsefnek Jugoszláviáról írt tanulmánya kiegészíti ugyan ezt a 
részt, mégis hiányérzete van az olvasónak. Természetesen nemcsak 
országtanulmányok szerepelnek a két kötetben, hanem tematikus össze
foglalások is. A szerkesztő érdeme, hogy az 1. kötetben három ilyen ösz- 
szefoglalás olvasható: Európa megosztása (1945-1949)} Európa a kétpólu
sú világrendszerben (1945-1992) és Európa fordulata és újjászervezése 
(1992-2000) címmel. A 2. kötetben szintén Németh István tollából a 
Nemzetközi kapcsolatok (1945-2000) című fejezet sorolható még ide, il
letve a Fiziker Róbert és Kocsis András által írt Világjelenségek és -prob
lémák című rész, amely többek között a globalizáció, a népességnöveke
dés, a világélelmezés témája mellett kitér a szervezett bűnözésre, a

3 Furcsa módon a borítón római, a címoldalon arab számokkal jelölték a köteteket.
4 PL: Benkes Mihály helyett Búr Gábor írta az Afrikáról és a Dél-Kelet Ázsiáról szóló 

részt, Balogh László helyett pedig Kovács Attila írta a Mongóliáról szóló részt.
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tömegpusztító fegyverekre, és elemzi a 2001. szeptember 11-i terrortá
madás következményeit is.

Természetesen számos szövegszerű egyezést találunk a két kiadásban, 
ami egyértelmű jele annak, hogy egyes szerzők nem akartak új tanulmá
nyokat írni, legfeljebb a korábban megírt szövegeik „aktualizálását” vé
gezték el. Ez önmagában nem baj, csak sajnálatos módon így továbbra is 
számos egyenletlenség maradt a kötetekben. Amennyiben az ország
tanulmányok egységes szempontrendszer szerint lennének megírva, 
illetve bizonyos szerkesztési elvek jobban érvényesülnének az egész kiad
ványban, úgy még színvonalasabb tankönyv születhetett volna. Mind
azonáltal számos új írás került a kötetbe, a szerkesztő munkájának ered
ményeképpen pedig sikerült rövidíteni a korábban terjengősnek bizo
nyult fejezeteket. Utóbbi véleményünk szerint pozitív irányban hatott a 
tankönyv egészére, mert a szigorlatra készülő egyetemi hallgató valószí
nűleg így kevésbé fog elveszni a részletekben, és nagyobb eséllyel szűri 
majd ki a szövegből a legfontosabb információkat. Ezek a szempontok 
pedig nem elhanyagolhatóak, hiszen erről a tankönyvről is a diákok 
mondanak majd végleges ítéletet.

2. Fischer Ferenc A kétpólusú világ című köny
vének szennycímoldalán és címoldalán is olvas
ható a felirat: tankönyv és atlasz.5 A kiadvány 
a Dialóg Campus Tankönyvek sorozatban, az Ok
tatási Minisztérium támogatásával jelent meg 
(Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv- 
támogatási Pályázat). Tankönyvként kellene te
hát ismertetnünk ezt a kiadványt, mégsem tesz- 
szük. Egyrészt a szerző maga mondja az Előszó 
végén, hogy munkáját „nemcsak az egyetemi-főis
kolai szférának szánja, hanem mindazoknak a fia
talabb és idősebb, a történelem, a földrajz és politi
ka iránt érdeklődőknek is, akik »a rövid XX. század« második felének tágabb 
és mélyebb egyetemes történeti összefüggései iránt érdeklődnek”.6 Másrészt 
egyes tényezők (a könyv előzménye, szerkezete, terjedelme, a kutató
munka „volumene” stb.) arra sarkallnak bennünket, hogy egy olyan vas-

5 Fischer Ferenc: A kétpólusú világ. 1945-1989. Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 2005.
6 Uo. 10. -  „...a szerző arra a feladatra vállalkozott, hogy a hidegháború történetéről 

olyan monografikus jellegű feldolgozást, mondhatni kézikönyvet adjon elsősorban 
egyetemi-főiskolai oktatók-hallgatók... kezébe, amelyben egyetlen könyvben található 
három történeti ismereteket közvetítő forma...” Uo. 7.
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kos, tudományos igényességgel megírt monográfiának tekintsük ezt a 
könyvet, amely elsősorban szerkesztési elvei és tördeléstechnikai megol
dásai révén kiválóan alkalmas tankönyvnek is.

A Pécsi Tudományegyetem Modernkori Történeti Tanszékének veze
tője a rendszerváltozás után, 1992-ben jelentette meg először A megosztott 
világ című könyvét.^ Magyar szerző tollából akkor 
még nem készült olyan átfogó monográfia, amely 
hasonló részletességgel taglalta volna a hideghá
ború teljes időszakát, így nyugodtan mondhatjuk, 
hogy Fischer Ferenc könyve a ’90-es évek elején 
úttörő és hiánypótló munka volt. A jelzők haszná
lata azért is helytálló, mert a könyvben -  amelyet 
egyébként maga a szerző aposztrofált monográfia
ként az Előszóban7 8 -  eredeti módon lettek ötvöz
ve az elemző részek, a források és a térképek, gra
fikonok, illetve ábrák.9 A hidegháború történetét 
nyolc nagy fejezetben bemutató munkában több 
mint száz forrásrészletet lehetett olvasni, és további 182 fekete-fehér ábra 
(térkép, grafikon, táblázat) segítette az olvasót a megértésben.

A kétpólusú világ című könyv mindenekelőtt méretében különbözik a 
korábbi kiadástól. A ’90-es években használt B/5-ös formátum helyett az 
A/4-es méret mellett döntött a kiadó. A könyvet nyilvánvalóan nehezebb 
így cipelni, illetve kora reggel az egyetemre menet belegyömöszölni a 
táskába, de a méretbeli váltás mindenféle szempontból az új kiadás elő
nyére válik. Egyrészt egy jól áttekinthető és igényesen megtördelt, gaz
dagon illusztrált könyvet vehetünk kézbe. Másrészt A/4-esnél kisebb for
mátum esetén nem lehetett volna azokat a színvonalasan elkészített szí
nes térképeket integrálni a kiadványba, amelyeknél előzményt jelentett 
A megosztott világ történelmi-politikai atlasza (1941-1991) című, 1996- 
ban kiadott atlasz. A kétpólusú világ című monográfiának így tulajdon
képpen kettős előzménye van, de a szerző szerint „mind terjedelmében, 
mind tartalmában, mind pedig tördelési-kötetszerkesztési s módszertani meg

7 Fischer Ferenc: A megosztott világ. A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vo
násai (1941-1991). Budapest, IKVA, 1992. '

8 Uo. 2.
9 „A szerző megpróbálta ezeket egységbe ötvözni, s remélhetőleg a három alkotó rész, 

melyek külön-külön is természetesen információt hordoznak, így együtt egymást alátá
masztják, kiegészítik s »plasztikusabbá«, könnyebben megérthetövé tesznek egy-egy 
történelmi epizódot, eseményt.” Uo. 7.
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oldásaiban egy új könyvet tart kezében az Olvasó.”10 Egyetértünk azzal a 
sommás véleménnyel, hogy egy új könyv készült, de meg kell jegyeznünk 
ugyanakkor, hogy a kötet szerkezete, felépítése, sőt az egyes fejezetek 
magvát alkotó elemző szövegek érdemben nem sokat változtak.1̂  Jelen
tősen nőtt viszont a forrásrészletek (több mint kétszázra) és a fekete
fehér ábrák (258) száma, illetve az egyes témaköröknél nagyobb hang
súllyal szerepelnek a karikatúrák. További pozitívumként említendő, 
hogy a szerző törekedett az Európa-centrikus világképtől eltérő térkép
ábrázolások bemutatására. A könyv végén egy részletes irodalomjegyzé
ket találunk ötös bontásban (forrásgyűjtemények, monográfiák [tanul
mánykötetek], atlaszok, cikkek [tanulmányok], tankönyvek), és nem 
hiányzik a nélkülözhetetlen név- és tárgymutató sem. Levéltári kutatásra 
utaló megjegyzéssel nem találkoztunk, Fischer Ferenc alapvetően a már 
megjelent szakirodalmat dolgozta fel, és a könyv új kiadásának összeállítá
sakor dokumentumfilmekre, internetes forrásokra és CD-ROM-ok anya
gára is támaszkodott, bál' utóbbiak nincsenek feltüntetve a bibliográfiában.

Véleményünk szerinti kétpólusú világ című monográfia most nyerte 
el azt a formáját, amelyet a szerző talán még a ’90-es évek elején megál
modott. Ellentétben a korábban bemutatott, 20. századi egyetemes törté
net című kiadvánnyal, az új Fischer-könyv továbbra sem az eseménytör
ténetre fókuszál, és nem országtanulmányokat mutat be, hanem ok-oko
zati összefüggéseket tár fel, illetve a domináns nemzetközi trendekre 
koncentrál. A könyvet ezért is lehet majd jól hasznosítani az oktatásban. 
Bízunk abban, hogy ez a munka arra ösztönzi a magyar történészeket, 
hogy további kutatásokat végezzenek a hidegháború témakörében.

3. 1939-ben Szekfu Gyula szerkesztésében jelent meg a Mi a magyar ? 
című tanulmánykötet.12 2005-ben Romsics Ignác és Szegedy-Maszák Mi
hály szerkesztésében ugyanezzel a címmel adott ki egy tanulmánykötetet 
a Habsburg Történeti Intézet és a Rubicon Kiadó. Ennek a könyvnek 
az Előszavában Gerő András leszögezi: nem akarták „folytatni vagy éppen 
megismételni a ’30-as évekbeli kötetet”. A cím azonosságán kívül nyilván

ít) Fischer Ferenc:/! kétpólusú világ. 1945-1989. Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 2005. 7.
11 A szerző az Előszóban utal arra, hogy a „kötetben bővebb tárgyalást kaptak a 

geostratégiai, hadászati, haditengerészeti kérdések, az Európán túlmutató globális 
összefüggések...” Uo.

12 Mi a magyar? Szerk.: Szekfű Gyula. Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1939.
13 Mi a magyar? Szerk.: Romsics Ignác -  Szegedi-Maszák Mihály. [Budapest] Habsburg 

Történeti Intézet-Rubicon, 2005. -  A borítón és a címoldalon i-vel újak Szegedy nevét.
14 Uo. 10.

310



valóan nem is lehet megismételni a Szekfu által szerkesztett munkát, hi
szen a szerzők különböznek, más a szakmai összetételük, más az intellek
tuális környezet, más a korszak és más a mai világ értékrendje is. A két 
könyvet összeköti, hogy ugyanaz a címadó kérdés 
gondolkodtatta el a mai magyar értelmiség né
hány jeles képviselőjét, mint az 1930-évek köze- - .n-*ve*?
pén a Szekfu-féle kiadás szerzőit. Ellentétben te
hát a korábban bemutatott két munkával, itt egy * jpü-.--.*
egészen más típusú „javított kiadásról” van szó.
Nagyon nehéz, szinte lehetetlen a 2005-ös kiadás 
tartalmi előzményeiről beszélni, és nem lehet 
olyan összehasonlítást végezni, mint azt a Németh 
István által szerkesztett tankönyvnél és a Físcher 
Ferenc által írt monográfiánál tettük. I J r'

A 13 szerző a magyar-fogalom újradefiniálására 
tesz kísérletet -  ennyiben kétségkívül azonos mun
kát végeznek a korábbi szerzőgárdával.15 Nem próbálkoznak viszont a 
kérdés tudományos megválaszolásával, hiszen a címadó kérdésre nem le
het tudományos mércével mérve egzakt választ adni. Mindegyik szerző a 
saját szűkebb szakterületén fejti ki az álláspontját, 
de egyik sem várja, hogy valamiféle „végleges vá
laszt” adjon vagy kapjon a kérdésre. A tanulmány- 
kötetnél nehéz fellelni szerkesztési elveket, mert 
úgy tűnik, hogy az illusztris szerzőgárdának (Es
terházy Péter, Fejtő Ferenc, Kornai János, Marosi 
Ernő, Ormos Mária...) nem kötötték meg a kezét, 
mindenki más formában és módon vet(h)ette pa
pírra a gondolatait. Ennek az eredménye, hogy át
fogó képet adó, illetve részproblémákra koncent
ráló írások, rövidebb-hosszabb gondolatébresztő 
esszék, tudományos igényességgel megírt tanul
mányok váltogatják egymást az egész kötetben. Ez önmagában nem len
ne baj, sőt a kötet előnyére is válna, ha az olvasónak nem lenne a tarta
lomjegyzék láttán hiányérzete. Ismételten az Előszóból derül ki, hogy a 
„felkértek listája bővebb, mint az itt megjelentek névsora. Volt, aki nem ért 
rá, volt, akinek a határidő nem felelt meg, volt, aki -  kitűnő tehetsége elle-

15 Korniss Pétert itt nem számítottuk a szerzők közé, mert neki csak a fényképeit láthat
juk a kiadványban.

MAGVAS?

311



nére -  nem érezte magát hivatottnak gondolatai kifejtésére. S természetesen 
olyan is akadt, aki mások jelenléte miatt zárkózott el a megjelenéstől.”16 17 A 
mai rohanó világban egy szerkesztőnek (kiadónak) természetesen tudo
másul kell vennie, ha valakinek nem felel meg egy határidő, illetve ha va
laki nem érzi magát kellően kompetensnek egy témában, vagy nem érzi 
magát -  szerénységből -  hivatottnak egy alapvető kérdés megválaszolá
sára. Az olvasóban felmerülhet viszont, hogy egy ilyen fontos témánál 
nem lett volna-e érdemesebb kitolni a határidőt, hogy még több szerző 
írását lehessen közzétenni. Több mint 60 esztendővel a Szekfu-féle kötet 
után talán megérte volna késleltetni a kiadást, ha jó eséllyel egy még 
színvonalasabb és érdekesebb tanulmánykötet állt volna össze. Vajon a 
következő generációk bölcs szerzői, akiknek a feladata lesz a magyar-fo
galom újragondolása, nem fognak-e csalódást érezni, vagy nem támad-e 
nekik is hiányérzetük a 2005-ös kiadás láttán? Ha a szerzők véleménysza
badságát maximálisan tiszteletben tartjuk, és szerkesztőként nem határo
zunk meg szerkesztési elveket, mert egy sokszínű tanulmánykötetet sze
retnénk létrehozni, akkor célszerűnek tűnik minél több embert megszó
laltatni -  legalábbis e sorok írója szerint. Mindez persze egyáltalán nem 
minősíti a kötetben szereplő szerzők kiváló írásait, legfeljebb a kötet ér
tékéből von le egy keveset. Ami valódi probléma viszont és kifejezetten 
elszomorító jelenség, hogy egyes felkért szerzők mások jelenléte miatt 
zárkóztak el a publikálástól. Az el nem készült írásaikból sajnos nem fog
juk megtudni, hogy mi a magyar, de tudni fogjuk: milyen a magyar.

4. Horváth Jenő szerkesztésében 2005-ben jelent meg a Világpolitikai 
lexikon (1945-2005).17 Az előzőkhöz képest egy más műfajú könyvről 
van szó. Ennek a kiadványnak szigorú értelemben véve nem volt semmi
lyen előzménye, hiszen a szócikkek írói első alkalommal publikálták 
munkájuk, kutatásuk eredményeit. Mindazonáltal a lexikonoknál nehéz 
azt mondani, hogy nem volt semmilyen előzmény, hiszen ugyanazon szó
cikkek tartalma rendszerint megegyezik a hasonló szerkesztésű kiad
ványokban. A Világpolitikai lexikon is jórészt olyan szócikkeket közöl, 
amelyek más lexikonokból hozzáférhetőek. Az újdonság ezért sokkal in
kább a gondosan meghatározott szempontrendszerben rejlik. A szer
kesztő kilenc pontban foglalja össze az Előszóban, hogy mire terjedt ki a 
kutatásuk.18 1. Bemutatják a világ országait (földrajzi elhelyezkedés, te

16 Mi a magyart Szerk.: RomsicS Ignác -  SzegEDI-Maszák Mihály, [Budapest] Habsburg
Történeti Intézet-Rubicon, 2005, 10.

17 Világpolitikai lexikon (1945-2005). Szerk.: Horváth Jenő. Budapest, Ősim, 2005.
18 Vö. uo. 7-8.

312



rület, szomszédok, lakosság, etnikumok, nyelvek, vallások stb.), és arra 
törekednek, hogy 2001-2002. évi adatokkal szolgáljanak az olvasónak. A 
szerkesztő mentegetőzik, hogy nem a legfrissebb adatokat teszik közzé 
(mert abban az esetben le kellett volna mondaniuk az összehasonlítás 
szempontjáról), de így is dicséret illeti a szócikkek íróit, mert valószínű
leg az ezredfordulós adatok megadása is nagy kutatómunkát igényelt ré
szükről. 2. Csaknem száz ország esetében áttekintik az adott ország kül
politikájának történetét. 3. Az egész könyvben a legnagyobb hangsúlyt a 
nemzetközi kapcsolatok történetére helyezik.
4. Külön szócikkekben tárgyalják a legfontosabb 
politikai, gazdasági és katonai nemzetközi szerve
zeteket. 5. A szócikkekben összefoglalják a legfon
tosabbnak vélt nemzetközi jogi és diplomáciai 
ismereteket. 6. Külön elemzik az EurópaiCJnióval, 
illetve az európai integrációval kapcsolatos kérdé
seket. 7. Bemutatják a nemzetközi gazdasági kap
csolatokat. 8. Szerepel továbbá a szócikkek között 
a biztonság- és katonapolitika számos kérdése.
9. Közlik a diplomáciai élet kiemelkedő egyénisé
geinek az életrajzát.

A szerkesztő tájékoztatása szerint mintegy másfél ezer szócikket közöl
nek a 672 oldalas, B/5-Ös formátumú kiadványban. Ezek a számok önma
gukban is jelzik, hogy a tizenegy szerző óriási munkát végzett. Egy olyan 
lexikont állítottak össze, részletes kronológiával és szakirodalmi áttekin
téssel a végén, amely különösen a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó 
szakemberek számára nélkülözhetetlen. A jövőben nem kell különböző 
lexikonokat felcsapni, ha a fürtösfejű rakétáról, a Johnson-doktrínáról és 
a nemzetközi jog kodifikációjáról kellenek információk, mert egy kötet
ből minden információ hozzáférhető. A Világpolitikai lexikon legnagyobb 
erényét tehát abban látjuk, hogy egy kötetben közöl olyan (aktualizált) 
információkat a nemzetközi kapcsolatok témakörében, amelyek eddig 
csak különböző szaklexikonokban, nehezen fellelhető (idegen nyelvű) 
szakkönyvekben vagy interneten voltak hozzáférhetőek. Az egyetlen 
megemlíthető negatívum, hogy az általunk szúrópróbaszerűen kiválasz
tott 30 szócikk közül néhányban találtunk pontatlanságot vagy hibát. 
Ilyen nagy volumenű munka első megjelenésénél azonban ez tolerálan
dó, és a szerzők a javított kiadásban bizonyára még pontosabban és pre
cízebben megírt szócikkeket fognak publikálni.

Javított kiadás ugyanis biztosan lesz.
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