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A Gárdonyi Géza Városi Könyvtár szer-
vezésében Tarics Péter felvidéki író, új-
ságíró tizenharmadik könyvét mutatta be
Oroszlányban.

A kötetben a szerzõ kettõs minõségé-
ben tárgyalja az elmúlt harminc év
(1984–2014) általa vizsgált történéseit.
Mint okleveles politikai szakértõ tény-
szerûen, a politológia tudományos eszkö-
zeivel, egyetemes kitekintéssel vizsgálja,
elemzi és magyarázza a magyar és a vi-
lágpolitika általa fontosnak tartott ese-
ményeit, mindenekelõtt a rendszerváltás
elõtti, alatti és utáni idõszak történéseire
összpontosítva. Mint újságíró oknyomo-
zó stílusban tudósít az eseményekrõl. 

A szerzõ retorikáján érezhetõ volt a
politikai rendezvényeken és kisebbségtu-
dományi konferenciákon való személyes
részvételének és saját elõadásainak ta-
pasztalata, ami komoly szakmai hozzáér-
téssel, illetve példaértékû alkotói és írói
magatartással párosul.

Az igazság hullámain szárnyal, ami-
kor az elszakított területeken élõ ma-
gyarok életérõl, gondjairól, politikai
helyzetérõl tudósít, amikor személyes ta-
pasztalatait is felhasználva a kelet-közép-
európai alkotmányos és politikai rend-
szerváltás elõzményeit, teljes folyamatát
ábrázolja, valamint annak következmé-
nyeit elemzi. Az igazságot tárja fel, ami-
kor a román diktatúra végnapjairól, a
Ceausescu házaspár kivégzésérõl, a ma-
gyar–román határ közelében – 1988-ban
és 1989-ben – meggyilkolt magyar me-
nekültek kálváriájáról vagy éppen a Ma-

gyar Televízió Panoráma címû külpoliti-
kai magazinja elleni támadásokról tudó-
sít. Az igazságot keresi, amikor a magyar
állampolgárság kérdésérõl, a magyarok
elleni támadásokról, az európai kisebb-
ségvédelem hiányáról szól. Az igazságot
kutatja, amikor hazugságvizsgálatot tart
a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás-
ról, vagy éppen Koszovó függetlenségi
harcáról, illetve a Beneš-dekrétumok ha-
tásairól. 

Egyértelmû kérdések és válaszok, ki-
váló tudományos eszmefuttatások, bátor
és szókimondó riportok, vakmerõség és
õszinteség – ezt képviseli Tarics Péter az
elmúlt harminc év politikai eseményeirõl
szóló könyvében.

„Nem miden az, aminek látszik” –
árad a hangulat néhány elemzésének és
riportjának mondandójából. A szerzõ
kétfajta beállítottsága és hozzáértése –
érzékeny politikai húrokat pengetve – ki-
tûnõen kiegészíti, erõsíti egymást.
A könyv szerkezetileg kifogástalan, új-
ságírói mûfajokban gazdag, tudományos-
ság és történelmi hûség szempontjából
egyaránt hasznos. Tarics Péter legújabb
könyve igazi, hiteles kortörténeti doku-
mentum. ■
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Hazugságvizsgálat, avagy az igazság ára

✒✒    Takács Tímea

¸


