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Uj köntössel jelentkezik sorozatunk. A csinosított külső nem 
jellegbeli változást jelez, hanem csupán a tartalom gazdagodását. 
S mellesleg azt a tényt is, hogy öregszünk. Egy több mint hét éve 
fennálló „intézmény” már az örökkévalóságra bandzsalít: mara
dandóbb grafikára tart igényt...

Az olvasó a jelen számban megtalálja ugyanazokat a rovatokat, 
mint a korábbiakban, de egy újabbat is: a Babér és Tövis-1 amely 
Magyarországon vagy külföldön megjelent könyvekkel kapcsolat
ban a korszellem éber — és harapós! — figyelője kíván lenni. A 
rovat egyik sajátossága, hogy Budapesten készül; ez magyarázza 
azt a szépséghibáját is, hogy a szemleíróknak csak a kisebb része 
jelentkezik saját nevével.

A ló .  szám többi anyagából kiemeljük az 1985 júniusi magyar- 
országi választásokról szóló áttekintést (43—61. old.) valamint 
Szőcs Géza újabb kisebbségvédelmi beadványát a román párt- és 
államvezetéshez (104—120. old.). Szőcs beadványa nemcsak köve
teléseinek pontosabb megfogalmazásával hívja magára a figyelmet, 
hanem azzal is, hogy fölméri a magyar—román együttélés korábbi 
korszakainak tanulságait, majd pedig bepillant a határokon túl
ra s megvizsgálja, hogyan állnak másutt Európában a kisebbségi 
jogok.

E számunkban folytatjuk és befejezzük a politikai emigráció 
szükségességéről föltett körkérdésünkre befutott válaszok köz
lését. Néhány újabb tartalmas elemzéssel egészítjük ki 1979-ben 
megindított1 és azóta is folyamatosan továbbvitt kelet-európai 
figyelőnket.

Kötetünk első írása Szabó Zoltáné. Tavaly elhunyt barátunk 
és szerkesztőtársunk emlékének olyan szöveggel akartunk adózni, 
amely egyszersmind szemléletének hű foglalata is. Ezt az írást az 
1945-ös Valóság első számában találtuk meg. A „Hazugság nél

1 -  „Mi, kelet-európaiak...” Magyar Füzetek, 3.

5



kül" negyven év után is megőrizte frissességét és ugyanúgy idő
szerű program, mint megírásának idején. Egy betűt sem lehetne 
belőle elvenni vagy hozzátenni.2

Nem búcsúzhatunk el az olvasótól anélkül, hogy fel ne hív
nánk figyelmét új sorozatunkra. A Magyar Füzetek Könyvei 
(MFK) mellett ezentúl egy másik kiegészítő könyvsorozatunk is 
lesz ,,Adalékok az újabbkori magyar történelemhez” címen. Ez 
a sorozat eddig alkalmi volt: 1982 óta négy kötete jelent meg, 
melyek közül a legutolsó az 1945 utáni zsidókérdésről szóló 
tanulmány-gyűjtemény.3

1985 őszétől kezdve a Magyar Füzetek teljes előfizetése az 
..Adalékok..." sorozatra is vonatkozik. Előreláthatóan öt kötetet 
fogunk évente megjelentetni, ebből egy Magyar Füzet az eddigi
nél bővebb terjedelemben, két vagy három Magyar Füzetek 
Könyve (MFK) és egy vagy két Adalékok. Az előfizetési ár tehát 
négy helyett öt kötetre vonatkozik és 120 FF-ról 200-ra emelke
dik, aminek ellenében az olvasó minimálisan 800 oldalnyi szö
vegre számíthat, de valószínűleg inkább ezernél is többre.

Az MFK-sorozat következő kötetei:
MFK-9 Faragó Béla: Liberális szemmel (a mai magyar ellen-

MFK-10 Kenedi János: Elhülyülésem története és egyéb balga
ságok
Az Adalékok-soxozat soronkövetkező kötete:

A-5 Dokumentumok az 1956-os magyar munkástanácsokról (Ke
mény István és Bili Lomax szerkesztésében).
Kiadási tevékenységünk középpontjában továbbra is a magyar- 

országi cenzurázatlan szellemi termés áll. S ezt olyan művek egé
szítik ki, amelyek, ha nem is újkeletűek, de Magyarországon 
egyelőre nem kerülhetnek kiadásra.

Kell-e ismételni, hogy kiadványaink fennmaradása azon múlik, 
megkapjuk-e (legalább úgy, mint eddig, de ha lehet, még ennél 
erősebben is) a külföldön élő művelt magyar olvasóközönség tá
mogatását?

A Magyar Füzetek

2 -  Ugyancsak Szabó Zoltán emlékét ápolja a 1 2 1 -1 2 3 . oldalon olvasható
budapesti tiltakozó levél.

3 -  Az ,,Adalékok...” sorozat teljes listáját lásd kötetünk hátlapján.

6


