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Niekedy aj „papierovo” útla
knižočka môže mať bohaté ob-
sahové rozmery. Je to tak aj
v prípade 90-stranovej knihy
Umberta Eca /1932/, talian-
skeho semiológa, kritika, esejis-
tu a azda najvýznajmnejšieho
žijúceho spisovateľa svojej kra-
jiny. Kniha Päť úvah o morál-
ke vyšla vo vydavateľstve Kal-
ligram. Jeho romány Meno ru-
že, Foucaultovo kyvadlo, Os-
trov včerajšieho dňa atď. sa
stretli s obrovským čitateľským
a obchodným ohlasom. Popri
vedeckej a spisovateľskej práci
sa svojimi odvážnymi a otvore-
nými intelektuálnymi postojmi
Umberto Eco stal morálnym ba-
rometrom talianskej spoločnos-
ti. Priamo na tému morálky a
etiky sa však vyslovoval zried-
kavo. Spomínaná kniha je preto
vzácnou výnimkou. Názvy jed-
notlivých úvah: Uvažovať o
vojne, Večný fašizmus, O tlači,
Keď na scénu vystupuje ten

Súca na pol ičku
druhý, Migrácie, tolerancia a
netolerovateľné.

Texty zväzku sú príležitost-
né, vznikli ako prednášky alebo
vystúpenia na aktuálne témy.
Zahryznutím do nasledujúceho
myšlienkovo bohatého úryvku
pravdepodobne dostanete chuť
na prečítanie publikácie.

Citujem z prednášky Uvažo-
vať o vojne: „Jadrové zbrane
všetkých presvedčili o tom, že
atómový konflikt by nemal ví-
ťaza, mal by len jediného pora-
zeného: planétu. No ak sme si
v prvej fáze uvedomili, že ató-
mová vojna je antiekologická,
následne sme sa presvedčili, že
každá antiekologická vojna je
atómová a že napokon už aká-
koľvek vojna nemôže byť iná
než antiekologická. Ten, kto
zvrhne atómovú bombu /alebo
znečistí more/, vyhlási vojnu
nielen neutrálnym, ale rovno
celej zemeguli.”

/korpás/

Krst knihy
o vysídlení Maďarov

V Mestskej knižnici v Śahách
sa 13. januára 2005 uskutočnil
krst knihy Lászlóa Tiparyho,
autora viacerých publikácií,
Szülőföldem szép határa /Pekný
chotár mojej rodnej zeme – voľ-
ný preklad/. Kniha dokumentov
oživuje povojnové roky 1945–
48, kedy vládna politika vtedaj-
šieho Československa v duchu
nacionalistickej pomsty a v sú-
lade s Benešovými dekrétmi de-
portovala občanov maďarskej
národnosti do Čiech na všeo-
becné /nútené – pozn. autora/

Zľava: Oto Vas, Katarína Béliková, László Tipary,
František Danis a Marta Solmošiová

pracovné povinnosti. Po tomto
akte nasledovalo vysídlenie
mnohých občanov maďarskej
národnosti do Maďarska. Z nie-
ktorých obcí vysídlili väčšiu po-
lovicu obyvateľstva.

Kniha sa venuje predovšet-
kým dianiu v obci Hrkovce, ale
sprehľadní aj udalosti v okoli-
tých dedinách a mestách.

Asi 80 účastníkov besedy
svojou prítomnosťou holdovalo
obetiam vtedajšej vládnej poli-
tiky.

/korpás/

Imrich Morvay
/1928 – 2005/

Dňa 1. februára 2005 vo veku 76 rokov po
krátkej chorobe zomrel Imrich Morvay, dlho-
ročný redaktor Hontianskych listov – Honti
Lapok.
Česť jeho pamiatke!

/Zľava/: Mgr. Tibor Pálinkás, Samuel Dykema a Ing. Ján Lőwy
na otvorení výstavy fotografií Johna Margoliesa
Americká cestná architektúra 18. januára 2005

v Menore Saag Centrum Artis


