
Szégyen 
 
Az Atlantisz Könyvkiadó szerzői, fordítói és munkatársai 
nevében abszurdnak és tisztességes érvvel védhetetlennek 
tartjuk a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
elnökségének szándékát, hogy a 2003. évi könyvhéten való 
Vörösmarty téri részvétel feltételéül szabja az egyesületi 
tagságot. Ezzel kizárja innen mindazokat a magyar 
könyvkiadókat, amelyek nem tagjai ennek az egyesületnek – így 
az ország egyik legismertebb, külföldön is respektált 
tudományos könyvkiadóját, az Atlantiszt is.  
A világon egyetelen könyvvásár, könyvfesztivál stb. 
rendezőinek sem jutott még eszébe az a képtelen gondolat, hogy 
saját tagjaikon kívül mindenkit kirekesszenek az ilyen 
rendezvényekről. A MKKE nem kötelező tagságú kamara, így az 
ország fő könyves eseményén való kiállítás feltétele sem lehet 
semmiféle tagság.  
A MKKE elnökségének az elmúlt években nem volt szava a neves 
írókat és a könyvhét békéjét és jó hírét sértő politikai 
akciókkal szemben. Most azzal az ürüggyel, hogy ezeknek 
kívánja elejét venni, az egyesületi tagságot szabja a 
részvétel feltételéül. Ez a lépés a kimondott cél elérésére 
nyilvánvalóan alkalmatlan, viszont kiszorítja a több mint egy 
évtizede nagy szakmai és közönségelismerés mellett kiállító 
Atlantiszt és más szolid könyvkiadókat. Szégyen és 
elfogadhatatlan. 
Az Atlantisz olyan – a könyvhétről így kizárandó – szerzői, 
mint Adorno, Buber, Bultmann, Burckhardt, Cicero, Constant, 
Descartes, Deleuze, Feyerabend, Foucault, Hegel, Heidegger, 
Hume, Husserl, Kant, Mannheim, Origenész, Platón, Proust, 
Schiller, Tocqueville vagy Wittgenstein nem tudnak tiltakozni. 
Helyettük is tehát: 
 
Ács Pál, irodalomtörténész 
Bacsó Béla, filozófus, esztéta 
Bak János, történész 
Bojtár Endre irodalomtörténész 
Boros Gábor, filozófus 
Dénes Iván Zoltán, történész 
Fejtő Ferenc, író, történész 
Erdélyi Ágnes, filozófus 
Gyáni Gábor, történész 
Hahner Péter, történész 
Heller Ágnes filozófus 
Hidas Zoltán, műfordító 
Kelemen János, filozófus 
Kertész Imre, író, műfordító 
Kis János, filozófus 
Klaniczay Gábor, történész 
Kontler László, történész 
Lánczi András 



Ludassy Mária, egyetemi tanár 
Márkus György, filozófus 
Márton László író  
Mártonffy Marcell, irodalomtörténész, teológus 
Mezei Balázs, filozófus, műfordító 
Miklós Tamás, filozófus, Atlantisz Könyvkiadó 
Poszler György, irodalomtörténész, esztéta 
Rácz Judit, műfordító, szerkesztő 
Radnóti Sándor, irodalomtörténész, esztéta 
Rainer M. János, történész 
Rév István, történész 
Sajó András, jogász 
Schein Gábor, író, irodalomtörténész 
Somlyó Bálint, esztéta 
Steiger Kornél klasszika-filológus, műfordító 
Sujtó László, műfordító 
Tatár György, filozófus 
Tengelyi László, filozófus 
Zoltai Dénes, filozófus, esztéta 
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