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Csák Tamás

AVANA

„Sok mindenre jó a sci-fi. Szórakozásra, gondola-
tok ébresztésére, lehetőségek, veszedelmek feltárá-
sára, és hogy megmutassa a tér és idő végtelenében
álló véges embert, aki lehet harcaiban vesztes vagy
győztes, de nem hajolhat meg soha, mert akkor
életének értelmét vesztené.”

(ismeretlen szerző)

Budapesten, 1997. szeptember 7-én alakult
meg a Magyar Tudományos Fantasztikus Mű-
vészetért Országos Egyesület, melyet az alapító
tagok az Avana fantázianévvel ruháztak fel.
AVANA, város egy távoli, idegen bolygón,
melyet tiszteletbeli tagunk, Zsoldos Péter író
hívott életre Gregor Man trilógiájában (A Vi-
king visszatér, Távoli tűz, Az utolsó kísértés).

Célunk a magyar tudományos-fantasztikus
művészeti ágban alkotó, tevékenykedő, vagy azt segítő személyek összefogása, kiadványok
megjelentetése, klubtalálkozók, előadások, országos konferenciák (HungaroCon), kiállítások,
vetélkedők szervezése, a tehetséges, kezdő alkotók támogatása.

Legfőbb rendezvényünk, a HungaroCon, több mint két évtizede a sci-fi műfaj szerelmeseinek
országos találkozóját kívánja képviselni. Hagyományait 1992-től Salgótarján Város Önkormány-
zatának köszönhetően városunk ápolja. A régi hagyományokat megőrizve a találkozót új vonások-
kal egészítettük ki, melyek remélhetőleg az évek múlásával szintén hagyománnyá válnak. Ilyen a
rendezvény idejére meghirdetett képzőművészeti pályázat, az amatőr novellapályázatunk és a
Zsoldos-díj (Lásd kötetünk 203. oldalán!). A rendezvény előadási témáin túl azért megőrizzük
vidámságunk, életkedvünk. Kirándulunk, játszunk és tanulunk.

Őszintén reméljük, hogy a 2004. évi HungaroConra – mely Salgótarjánban a 13. lesz és
július 30. és augusztus 1. között zajlik majd – sokan ellátogatnak, és felejthetetlen órákat töltenek
körünkben! A salgótarjáni József Attila Művelődési Központ épületében, a Civil Ház helyiségé-
ben működik a salgótarjáni Avana sci-fi klub, amely minden hónap utolsó keddjén 16 órától tartja
összejöveteleit. A találkozók nyitottak, minden sci-fi rajongót szeretettel várunk a klubba.

Az Avana Egyesület tagjai számára folyamatosan gyűjtjük a sci-fi könyveket, tudományos
és sci-fi folyóiratokat, magazinokat, fanzinokat. Könyvtárunknak a salgótarjáni Ifjúsági Informá-
ciós Iroda adott otthont.

AVANA
Magyar Tudományos-Fantasztikus Művészetért Országos Egyesület

Kedves sci-fi rajongó! Meglehet, hogy nem vagy az Egyesület tagja, lehet hogy nem veszel tevéke-
nyen részt semmilyen, a hazai sci-fi elfogadottságáért végzett munkában, mégis sokat segíthetsz az
ügynek, ha támogatod küzdelmünket adód 1%-ával! Adószámunk: 18635212-1-12
Előre is köszönjük figyelmedet és bizalmadat!
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A hivatalos hangvételű bemutatkozó sorok után szeretném személyes hangvételű sorokkal
folytatni. Mi, akik létrehoztuk az Egyesületet, eredetileg csak rajongói voltunk a sci-finek, szinte
semmilyen irodalmi tevékenységet nem végeztünk a rendszeres olvasáson kívül. A rendszerváltás
utáni évek kemény megszorításokat és nagy változásokat okoztak még a hazai sci-fi életében is.
Hatalmas űr keletkezett a Galaktika folyóirat megszűnése és az alkotógárdájának „eltűnése”
miatt. Úgy éreztük, valami hiányzik életünkből. Eleinte csak tétován, csak egymás között han-
goztattuk hiányunkat, majd miután egyre többen jöttünk össze különböző rendszertelenül megje-
lenő rendezvényeken, egyre jobban forrt bennünk a tettvágy.

A vége ez az Egyesület lett, amelynek munkája hol szárnyaló fantáziával telített, hol mély
hallgatásba burkolódzó – attól függően, hogy tagjai mekkora szabadidővel és személyes energiá-
val rendelkeznek anyagilag kiélezett életükben –, de működő és élő a „város”, életünk fontos
színfoltja.

Mi, az AVANA „polgárai” nem vagyunk különlegesek, nem vagyunk őrültek, egyszerű
hétköznapi emberek vagyunk, akik egy kis pluszt szeretnének életükbe és gondolkodásukba be-
lopni. Vannak közöttünk olyanok, akik folyamatosan írnak, leveleznek, intézik az Egyesület
bajos dolgait, és vannak, akik csak „fogyasztanak”, dicsérnek vagy kritizálnak, de ezzel is segítik
a munkát. Bárki a „város” polgára lehet, nem kell mindenáron tevékeny részt venni a munkában,
már azzal is sokat segít valaki az ügynek, ha tagdíjával támogatja mindennapi küzdelmünket a
sci-fi hazai megfelelő elfogadottságáért.

Hát ennyit magunkról, most jöjjön a lényeg: a tudomány és a fantasztikum. Mindenkinek jó
olvasást, kellemes időtöltést kívánok a következő oldalakon található írásokhoz!

Csák Tamás elnök

„Csak esztelen ember vallhatja azt a nézetet, hogy a végtelen térség számtalan égitestén (amelynek
többsége bizonnyal a miénknél szerencsésebb sorsot mondhat a magáénak) nincs egyéb, csak a fény,
amelyet észlelünk. Merő ostobaság feltételezni, hogy nincsenek más élőlények, nincs más gondolko-
dási képesség, nincsenek más érzékszervek, csak azok, amelyeket mi ismerünk.”

Giordano Bruno
1548-1600


