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SUMMARY
After many years of publishing M,ílt If" Jiivő around specific themes, the current issue deals with a vari ety of topics including
the Eichmann trial in Jerusalem -- that great challenge at the time to fle,dgling Israe!'s collective psyche -- and the matter of
restitutÍons which, after the silence that has lasted for Itwo generations, is about to elicit disgrace and anger on several continents.
We also include in this issue a number of articles Idi: over from the one commemorating the revolution of 1848.
The study by Zádor Tordai, one of Hungary's best but rarely he ard philosophers, is about prejudice -- not only the kind that
has been partly responsible for the tragedies in Jewish history .- and üffers food for thought, to be considered by ali as the
end of the millennium approaches. The psychologist of Hungarian extraction, Béla Grünberger, and his unique theories
regarding the I-!olocaust, are presented in an article by János Pelle. Júlia Vajda writes about a collection of essays edited and
introduced by Agnes Heller, that deals with Freud' s interpretation of Moses: the pieces are in form of heated debates evoking
their theme in the shadow of the Holocaust. The chapter from Hannah Arendt's well-known book, E/~·hlllanll in JertMalem is
accompanied by the comments of Attila Pató and Leora Bilsky. Mária Ernber and Ronit Lentin write about yet another Israeli
perception of the Holocaust. Gábor Andor Tooth and György Várkon:vi introduce (for the second time on our pages) the
Hungarian-Jewish artist, András Böröcz, who lives and works in New -York; our current issue is illustrated with material of
Böröcz' recent exhibit in Budapest. Miklós Hernádi contemplates from il cultural-sociological viewpoint the fate of art works
stolen from Jews; Dr. Tibor SzesziéI', lawyer does the sam e from a legal angle. (We shall follow up the problems raised in
the se pieces.) György Spi ra brings to life an episode of Jewish interest that took place during the 1848 Revolution. Y ass i Klein
Halevi, üur friend and collegue on the staff of The Jerusalem Report recounts in a moving essay-report his experiences in
Israel. David Flussel' introduces and provides a sarnple of the forthcoming Hungarian version of his book (our greatest
publishing undertaking to date), JUl)aüm anl) the Ort.q/Il.! of Chrt:,tulIlity. Professor Ambrus .'vliskolczy of the Romanian Dept. at
Eötvös Lóránd University, shares his thoughts with us on Randolph L Braham's late st book, Romanuln Natumaf/;,t" and the
Hof"CtllL1t. Tadeusz Borovski's pro se and the poems of Artur B. Bárdos, a Transylvanian poet living in Germany and published
here for the first time, match weil the som ber tones of this issue. Sándor Lázáry René is also from Transylvania, and so is
András Ferenc Kovács, one of the most outstanding representatives of contemporary Hungarian poetry whom we met this
past summer at a 1i1úft If.! Jö"ő evening in Marosvásárhe~v. We commemürate the centennial birthday of László Kardos whose
translatÍons of Hebrew poetry are still unsurpassed.
We on ce again include the section titled "After Frankfurt" introducing international publishers we met at the Frankfurt
Bookfair and whose sphere of interest is similal' to ours; we also list some of their publications.
And once again it is our painful duty to report of another lass: Saul Patai, the world renowned professor of chemistry at the
Hebrew University, has passed away. He was the younger son of József Patai, and the last of the Patai family who took an
active part in the running of the farmer Múlt If.! Jiií'Ő (the predecessor of our periodical). In him we lost a supporter, editor and
a paternal friend.
e are deeply grieved that we shall no longer be able send Múlt If" Jiivő to a Patai address.

'.v

/

UJ KONYVEINK:

A

1350 Ft, 20 $

reneszónsz emher

1300 Ft, 20 S

2000 Ft, 25 $

1380 Ft, 20 $

L

É

ci

Y

ÁLDOTT!

:~~-.!~~
."_. '1

1400 Ft 18 $

1600 Ft 18 $

1600 Ft 18 S

920Ftl0$

David Flusser
Zt3IDÓKÉt3
A ~"IL.lGKlJLTÚRA

Judaizmus és
a kereszténység
eredete

A fenti kötetek a szerkesztőség címén, csekkszámlaszámainkon a feltüntet ett áron megrendelhetők. illetve megvásárolhatók.
(A csekkszelvényre kérjük. írja rá, melyik kötete t rendeli meg.)
Kiadónk vállal nyomdai előkészítést, könyv-, kiadványgondozást, tervezést.
l\. l\léLT ÉS

A Múlt és

Jövő

Jö\'ó POSBCÍ.\IE: 1525 Bp. I /-{ Pf~ /(J/Jj
számlaszáma: ING BANK j liJiJj{i(J5-{J2.j.j.j(}{i.j

280Ft

Kiadónk legfrissebb és
élet- és korrajz

egyúttal legnagyobb szabású
vállalkozása nem születhetett
volna meg a rendszeres
Internet-kapcsolat nélkül.

Az iMac a harmadik

évezred computere.

Kőbányai

János interjúregénye

A Múlt és Jövő Kiadó
rendszergazdája az

•
MTI-Informatika Kft.

1025 Budapest, Pálvölgyi út 41.
Tel.: 335·5279 Fax: 345·0064

