Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem felhívása
új könyvének megrendelésére

Szabó Zoltán: Nyugati vártán
Összegyűjtött írások az emigrációból két kötetben, 800 oldalon
Kiadó: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Osiris Kiadó
Szerkesztő: András Sándor
Jövőre lesz Szabó Zoltán születésének századik évfordulója: egy évvel az idén ünnepelt Bibó István
után, akinek társa és barátja volt. Ő adott ki Londonban 1960-ban a bebörtönzött Bibó István írásaiból
jelentős válogatást, és Cs. Szabó László mellett ő volt a Szabadegyetem tanácsadója, szellemi
patrónusa. A centenárium alkalmára jelenteti meg az EPMSZ az Osiris kiadóval összefogva Szabó
Zoltán emigrációban publikált és most először könyvbe gyűjtött írásait, és állít emléktáblát a Budapest
XIII. Visegrádi utca 43-45 számú társasházon, ahol Szabó Zoltán fiatal éveit töltötte. Ennek
felavatására és a két kötet ünnepélyes bemutatójára ugyanaznap, 2011. december 14-én kerül sor a
Visegrádi utcában, majd a közeli Újlipótvárosi Klub Galériában, a Tátra utca 20/B-ben. A két
eseményre szeretettel hívjuk és várjuk mind barátainkat, mind Szabó Zoltán tisztelőit.
Szabó Zoltán az emigráció íróinak és publicistáinak a legjavához tartozott. Esszéi társairól, jeles
elődökről szólnak és magukba foglalják az emigrációs fórumokon, köztük a Szabadegyetem
konferenciáin, elmondott előadásainak később megjelentetett szövegeit is. Publicisztikája a Nyugaton
eltöltött harmincöt év (1949-1984) krónikájaként is olvasható, alkalmat ad mind a visszaemlékezésre,
mind a felfedezésre. Írásai a nemzet sorsával törődés dokumentumai, akár az országon belüli
állapotokról szólnak, akár nyugati események, állapotok, és álláspontok tolmácsolásával és
értékelésével foglalkoznak. Rá is áll, amit Rákócziról írt: „Magyarországon volt olyan európai, mint
idekinn. Idekinn volt olyan magyar, mint Magyarországon.”
Szabó Zoltán rövid életrajzát és egyik írásának részletét mellékeltként küldjük.
Megrendelés
A két kötet novemberben jelenik meg. Szeretnénk a példányszámot a megrendelések számához
igazítani. Ezért akik biztosan, és kedvezményes áron szeretnének hozzájutni Szabó Zoltán: Nyugati
vártán Esszék és publicisztikai írások c. könyvének két kötetétéhez, azok 2011. október 31-ig
rendeljék meg! Kérjük, hogy lehetőleg az ár előzetes átutalásával biztosítsák a jócskán megnövekedett
postázási költségek finanszírozását!
Köszönet a DHL Magyarországnak, hogy a könyv kedvezményes expediálásával támogatja a
Szabadegyetem munkáját!
Kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
1. A könyvért és annak expediálási költségeire átutal 29 eurót vagy 35 svájci frankot a lenti
számlaszámok valamelyikére. A közlemény rovatba beírja azt, hogy Szabó 1-2. valamint feltünteti a
pontos postázási címet.
2. Megrendeli a két kötetet, és árát átvételük után, a mellékelt számla szerint utalja át.
Folyószámláink:
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Svájcban:
Postcheck Nr. 40 - 24199 – 8
Gesellschaft z. Förderung d. Evangelischen
Akademie f. Ungarn in Europa
4000 Basel

EU-n belül:
L.Dusza Evangelische Akademie
IBAN: DE03661900000075467800
BIC: GENODE61KA1

Németországban:
L.Dusza Evangelische Akademie
Volksbank Karlsruhe BLZ 66190000
Konto 75467800

Magyarországon:
OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11713005 20419888 00000000
Számlatulaj.: EPMSz Egyesület

3. Megrendeli a könyvet 4800,- forintért, és azt Budapesten veszi át személyesen a Heltai Gáspár
Unitárius Könyvesboltban: 1054 Budapest Alkotmány utca 12.; Nyitva: 10:00 – 18:00; Telefon: 00361-311 2241; E-mail: heltai.konyvesbolt@unitarius.hu
4. A könyvért és annak Magyarországon belüli postázásáért átutal 5300,- forintot az Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem /EPMSZ-E/ számlájára: OTP Bank Nyrt. számlaszám:11713005
20419888 00000000. A közlemény rovatba írja be, hogy Szabó 1-2. és a postázási címet!
.
5. Megrendeli a könyvet Demeter Gellértnél, és azt 2011. december 14-én, a Szabó Zoltán
emléktábla avatásakor, ill. a könyv sajtóbemutatóján veszi át a 4800,- forintos kedvezményes áron.
Az előzetes befizetésekről a Szabadegyetem bankszámlái alapján értesülünk. A könyvesbolti átvétel
igényéről /3./ az ott feltüntetett címeken-, a 2. és 5. lehetőség igénybevétele esetén Demeter Gellértet
feltétlenül értesítse: demeter.gellert@epmsz.eu; vagy 1037 Budapest, Toboz u. 22. II./5.; vagy
0036-20-520-1243.
Azok is rendeljék meg a könyvet, akiknek a fenti árak befizetése gondot okoz! Egyben jelezzék,
hogy mekkora összeget tudnak magukra vállalni, és miként tudják átvenni a két kötetet.
Hangsúlyozzuk, hogy az elegendő számú kötetet kinyomtatni, és az átvételi igényeket teljesíteni
csak akkor tudjuk, ha MINDEN megrendelés 2011. október 31-ig megérkezik.
A Szabadegyetem könyvbaráti köre tagjainak ezúttal nem küldjük ki a két kötetet fizetési csekk
kíséretében, mert a postázás költségei nagyon megdrágultak. Tőlük is azt kérjük, hogy a fenti
lehetőségek figyelembevételével rendeljék meg a köteteket 2011. október 31-ig.
A könyvet karácsonyi ajándékként is szívesen elküldjük a megadott címre!
Kérjük, hogy felhívásunkat mielőbb továbbítsák azoknak, akikről azt gondolják, hogy a könyv
megrendelői lehetnek!
A Szabadegyetem kiadványainak minden régi és új olvasóját tisztelettel köszöntöm.
Dietenheim 2011. október 9.

Varga Pál
az EPMSZ elnöke
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