
Prózának magyarhonban alighanem máig csak az szá-
mít, amit nem versben írtak, és Domokos Mátyás rábó-
linthatott a kiadására... Némiképp az elhíresült ottliki
meghatározás nyomdokain haladva („Próza az, amit ki-
nyomtatnak...”) merül fel bennünk játékosan ezzel az
elképzelhetõ leglényegesebb részeitõl, a szerzõ alapve-
tõ, kikerülhetetlenül nagyszerû darabjaitól bármily edi-
cionális indokoltsággal bár, de mégiscsak megfosztott
prózagyûjteménnyel kapcsolatban a precíz definiálás
hamvábaholt vágya. Lévén ha kereszttel neve mellett is
sorozatszerkesztõként „õrködik” ott a XX. század má-
sodik felének Gyulai Pálja az Osiris Klasszikusok eme
kötetének címlapján, akkor ez nyilván azt hivatott jelez-
ni: még õ határozta meg, hogy a klasszikus költõ vala-
mennyi prózaszövegét két könyvnyi összesség formájá-
ban egybefogó Radnóti Miklós Prózai Mûvei második
kötetét képezve mesterséges együttesként jelenjenek
meg a közelmúltban – némileg vegyes és egyes darab-
jaiban nagyon ingadozó színvonalú szöveg-individuu-
mok mûfajiságát egybenyesve – annak elbeszélései, új-
ságcikkei, bírálatai, tanulmányai és rádió-elõadásai, mi-
közben az Ikrek hava és a Napló 2003-ban együttesen
alkotta már a vállalkozás elsõ összeállítását. 

Tehát akkor Radnóti Miklós esetében ez a próza, vagy
sokkal inkább: így, ilyen tálalásban a próza? Igen, ekként
döntött korábban Domokos Mátyás… S még örüljön az a
fránya próza, hogy próza lehet egyáltalán… Költõ prózá-
ja?! Ha klasszikus is, tényleg, az a költõ, azért inkább
csak amolyan megszemélyesült versírógép õkelme, hát
vigyázzon, hová, mely területre merészkedik! Jó annak
az Ikrek havának és Naplónak, persze, a többi nélkül is,
ám korántsem olyan jó a többinek az elõbbi kettõ emelõ
kontextusát nélkülözve. Aki nem olyan szemfüles, mint
mi, hogy a kiadói nagysorozat és a könyvcím között ész-
leli a két kötetnyi egységet nyújtó cseles kis
mikrosorozat létét, az azt is gondolhatja, hogy ez itt elõt-
te: Radnóti Miklós prózája mint olyan. Mi mást szoktak
ugyanis egybegyûjteni adott alkotó adott mûfajú írásai-
ból, ha nem minden összeszedhetõt, az aktuálisan fellel-
hetõ valamennyit? Ezzel egy kicsit azt is akarjuk monda-
ni, hogy elképzelésünk szerint sorszám is szerepelhetne a
(védõ)borítón (úgy a 2007-es, mint ahogyan már a 2003-
as kötetén is), mert manapság, a Gutenberg-galaxis vé-
gén még az is megeshet, hogy valaki nem olvassa el a
szerkesztõ vonatkozó megjegyzését, és valóban az ebben

az aktuális kiadványban, az Összegyûjtött Prózai Írások-
ban található anyagot gondolja Radnóti teljes prózai
ouvre-jének, s nem szerez(het)ve tudomást a születési vi-
szonylatokat tárgyaló elbeszélésrõl valamint a diárium
lapjairól, egészében ha nem is lesújtó, de nem is éppen
elragadtatott véleményt alakít ki magában bizonyos
„R.”-rõl, „prózaistáról”, valahonnét „a Nyugat folyóirat
tájékán futottak még” kategóriájából… Az „újszülött”
felsõ-elemistának ugyanis minden vicc új lehet. 

Gondolunk különben most elsõsorban az ún. „elbeszé-
lésekre”, amelyek egészen másként festenének, ha a fen-
tebb már említett nagyobb (szabású) darabok közelében
tartózkodhatnának fizikailag, az olvasás optikájának
nyomtatási kottájaként. Amelyek társaságába valók, és
amelyekkel együtt látva, nézegetve õket még mindig
igen elviselhetõ prózaírási átlagszínvonal kialakulásá-
hoz, meglá(tta)tásához járulnának hozzá – ezek az önma-
gukban a húszas–harmincas évek magyar epikájának tér-
képét biztosan nem átrajzoló, kezdetlegesebb novelettek.
Nem beszélve olyan apróságokról, mint a velük kapcso-
latos életmûbeli alakulásgörbe pontosabb megrajzolásá-
nak lehetõvé tétele. (A „recenzens R.”-rõl, az apró bírá-
latok szerzõjérõl nem szólunk most külön, hátha még egy
Radnóti Miklós sem volna megmenthetõ a gyanútól:
ilyen munkákat is készítve elsõsorban kritikus volt...)

Bizonyára megfontolt, bölcs döntés érvényessége
húzódik meg mindazonáltal az Összegyûjtött Prózai
Mûvek és annak keretei között az Összegyûjtött Prózai
Írások szövegeloszlási kialakítása mögött, legfeljebb az
a kár, hogy pontos okáról mi, „egyszerû olvasók”, a va-
lakik által éppen olyanra, amilyenre szerkesztett köny-
veket jógyerekként megvásároló alanyok, nem értesü-
lünk. Legalábbis a 2007-es gyûjtemény utószava nem
foglalkozik ezzel a kérdéssel, mindössze az itt közölt
dolgoknak a fõbb prózaalkotásoktól való kiadástechni-
kai elválasztására utal (a valóban megjelentetett szöve-
gekre vonatkozó momentumok odatételén túl). Magunk
a teljes számításba jövõ, amúgy igen tág kritériumrend-
szer alapján szervezõdõ textuális anyag mennyiségi-
szétosztási, könyvterjedelmi, könyvkötészeti ökonómi-
ájának lehetséges szempontja mellett bizonyos, immár
évtizedes léptékû kiadási tradícióra gondolnánk (amely
gyakran együtt jelentette meg a kiemelt két mûvet, míg
a többi Radnóti-prózát gyakran mellõzte), vagy esetleg
arra, hogy a 2005-ben Radnóti Miklós életérõl és mun-
kásságáról majd monumentális terjedelmû, a kutatást
nyilvánvalóan újraalapozni szándékozó monográfiát
közreadó Ferencz Gyõzõ 2003-ban csak az önéletrajzi
prózának és a mindennapi feljegyzéseknek a recepció-
ban nagyon világosan feldolgozott és megközelített
korpuszai vonatkozásában tartott talán ott a kiadástörté-
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gyûjtött prózai írásai.
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net dokumentumainak kritikai jellegû vizsgálatával,
hogy szinte ilyen igényû edícióra mert velük kapcsolat-
ban vállalkozni, míg a többi, kisebb-nagyobb opus vi-
szonylatában még elõtte állhatott akkor ez a munka.
Megannyi kérdés valójában ez a három feltételezésünk,
amelynek a háttérinformációt adó megválaszolása igen
érdekes tanulságokkal járhatna, de amely háttérinfor-
mációt nem köti az utószóíró az „egyszerû olvasó” or-
rára, ehelyett a domokosi belterj esszéista-szerkesztõi
homályát választja.

Ez a „homály” mármost esetlegességet és átgondolat-
lanságot is takarhat; s nem is annyira csak úgy például,
hogy a kötet „önkéntelenül” kínálkozó, nagyon is tradici-
onális, automatikus ciklusbeosztásán kívül semmi nem
indokolja meg számunkra (a korszerû új szövegkritikai
munka említett, esetleges késedelmét most nem számítva)
– fõként nem tehát a lakonikus és szinte csak a kiadástör-
ténet adattényeire korlátozódó Utószó –, miért a Prózai
Mûvek mostani, második kötetébe kerültek az apróbb el-
beszélések? Hanem inkább, mondjuk, a kötet Függeléké-
ben közölt Mese a világ pusztulásáról kapcsán is kérdés
merülhet fel az olvasóban. Hiszen ez bármennyire is a
„zsengék” kategóriájába tartozhat esetleg, azért a német
nyelven fennmaradt vagy ma talán csak így (illetve Réz
Pál fordításában) elérhetõ Schmetterling társaságában
még bõven kerülhetett volna akár az Elbeszélések címû it-
teni kötetciklusba, akár – netán ezzel az egész ciklussal
együtt – egy (éppenséggel az Ikrek havával és a Naplóval
is közösen alkotott) szépprózai kötetfelébe a Prózai Mû-
veknek. Persze a Schmetterling „eredeti, magyar nyelvû
szövege elveszett vagy lappang”, így idegen átültetõ be-
avatkozására szorult magyar nyelvû élvezhetõségének
biztosítása érdekében, ami pedig szükségszerûen eredmé-
nyezte két különbözõ szövegként, egymás mellett való le-
hozását ugyanennek az elbeszélésnek. Amellyel kapcso-
latban ugyan a pusztulásmeséhez hasonlóan szintén fel-
merül a „zsengeség” besoroláslehetõsége – amely tény a
felismerhetõ szerkesztési elvek értelmében törvényszerû-
en számûzi az efféle anyagot a törzsrészbõl a Függelék
keretei közé –, ugyanakkor még bizonyos fokú feltétele-
zett (ám korántsem bizonyított) éretlensége ellenére is bõ-
ven helye lehetne ennek az elbeszélésnek is a többi között
elöl, a nyitó ciklusban, hiszen a hasonló feliratú fejezet-
ben kronológiai (keletkezési sorrendben) szereplõ narra-
tív karakterû írások elsõ közölt darabja 1926 végérõl va-

ló, szemben azzal a ténnyel, hogy a most említett állítóla-
gos „zsenge” legkorábban 1928 körül keletkezett, ami-
korra Radnóti gyakorlott, bejáratott novellaszerzõként te-
vékenykedett már. Továbbá ma pusztán német nyelven
fellelhetõ alapszövege miatt hátrányosan megkülönböz-
tetni, vagyis inkább az 1990-es években keletkezett ma-
gyar, fordítási szupratextusa felõl visszamenõlegesen le-
értékelni egy Radnóti-írás német variánsát (vagy korabeli
német fordítását), legalábbis textuális igazságtalanság.
Érthetõ gesztus azonban, amennyiben Ferencz Gyõzõ
egyik fõ célja az volt munkája során, hogy „jelen kiadás-
ban a Réz Pál által gondozott Radnóti Miklós mûvei címû
kötet 1982-es”, tehát eddigi legutolsó „kiadását vegye ala-
pul”, illetve hogy „kisebb változtatásokkal megtarthassa a
Réz Pál által kialakított ciklusbeosztást”.

Kétségtelen: Réz Pált negyed század elmúltával is
szinte vakon követni még mindig nem tartozik a leg-
igénytelenebb döntések közé, ugyanakkor kreatívan,
önállósodó tendenciával követni õt minden bizonnyal
még igényesebb döntés lett volna. Különösen akkor, ha
az ember a kutatást újraindítóan alapvetõ (?) monográfia
szerzõje a vizsgált életmûrõl. Ilyenkor ugyanis elgondol-
kozhat valaki például arról, hogy – még mindig a Függe-
lék anyagánál és az idegennyelvûség viszonylatánál ma-
radva – ha már a Schmetterling közlésre került, miért is
hiányzik mellõle az Egzotizmus a háború utáni francia
költészetben címmel szerepeltetett magyar nyelvû francia
szakdolgozat-vázlat végleges, tényleg francia nyelvû vál-
tozatának szövege, amely maga is fennmaradt, és amely
nyilvánvalóan ugyancsak Radnóti-szöveg alapvetõen,
még akkor is, ha elkészítéséhez a költõ „külsõ segítséget
vett igénybe”? Vagy éppenséggel azon, hogy az e prózán
belüli döntõ törésvonal nem feltétlenül a
fikcionalitás/értekezõ jelleg viszonylatában található, ha-
nem – mivel a Napló is tartalmaz esztétikai értékeléseket,
munkamenet-leképezéseket a napi történések plasztikus
rögzítése mellett s maga az Ikrek hava címû elbeszélés is
„valós” (önéletrajzi) ihletésû, továbbá mivel a témájuk
szerint tanulmányszerû vállalást jelentõ rádió-elõadások
szépprózaian portré-elevenségû esszéizmust mutatnak
fel – sokkal inkább a stilaritásbeli eltérések bázisán kel-
lene osztályozni, ciklikus alakzatokba (át)rendezni ennek
a prózának a különbözõ darabjait.

Zsávolya Zoltán

A Magyar Napló szeptemberi számának bemutatóját 2007. szeptember 12-én,
szerdán 18 órakor tartjuk a Téma Kávézóban. (1126 Budapest, Márvány utca 48.)
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Alföldy Jenõ (1939, Bu-
dapest) irodalomtörté-
nész, kritikus, a Nemzeti
Tankönyvkiadó nyd. fõ-
szerkesztõje; József Atti-
la-díjas. Kecskeméten él.
Legutóbb megjelent kö-
tetei: Arany öntudat (Jó-

zsef Attila-tanulmányok, 2005), „Egy szenve-
dély margójára” (2005).

Apostagi Zoltán (1956,
Gyúró) teológiát hallgatott
Budapesten, Révkomá-
romban és Sárospatakon.
A Tûzoltóságtól ment
nyugdíjba, Gyúrón él.
Rendszeresen publikál iro-
dalmi lapokban. Elsõ ver-
seskötete: Cetlik ( 2002).

Bajtai András (1983, Sze-
ged) költõ. Az ELTE BTK
magyar– összehasonlító
irodalomtudomány szakos
hallgatója. 2003-tól a Dokk,
2007-tõl a Kistangó szer-
kesztõje. Elsõ verseskötete:
Az átlátszó város (2006).

Csontos János (1962,
Ózd) költõ, író, publicis-
ta. Jelenleg a Magyar
Nemzet munkatársa. Bu-
dapesten él. Legutóbbi
verseskötete: Para. Hó-
dolat a magyar költészet-
nek (2007).

Dobozi Eszter (1956,
Cegléd): költõ. A kecske-
méti Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Is-
kola, Gimnázium, Zene-
iskola és Zenemûvészeti
Szakközépiskola igazga-
tója. 1989 óta a Forrás

szerkesztõségi tagja. Kecskeméten él. Többek
közt Pilinszky- (1992), Kölcsey- (2000) és
Arany János-díjas (2004). Legutóbbi kötete:
Másolhatatlan (versek, 2005).

Fátyol Zoltán (1954,
Eger) költõ, képzõmû-
vész, matematika–rajz
tanár, etnográfus. Jelen-
leg a Kölcsey Ferenc
Református Tanítókép-
zõ Fõiskola mûvész-
tanára.Versei 2004-tõl

jelennek meg folyóiratokban. Könyvei: Két
kép az álom (versek, 2000), Rajzok, kollá-
zsok, assamblage-ok (képzõmûvészeti kata-
lógus, 2002).

Kalász Márton (1934,
Somberek) költõ, író, mû-
fordító. 1991-tõl 1995-ig a
Stuttgarti Magyar Kulturá-
lis Tájékoztatási Központ
igazgatója. 2002-tõl a Ma-
gyar Írószövetség elnöke.
József Attila- (1971, 1987),

Prima- és Stephanus-díjas. Legutóbbi kötetei: Té-
li bárány (regény, 2. kiadás, 2006), Kezdõ halál-
tánc (versek, 2006).

Kiss Judit Ágnes (1973,
Budapest) költõ. Az ELTE
BTK magyar szakán vég-
zett 1997-ben, majd a
Színház-és Filmmûvé-
szeti Egyetem drámata-
nári szakán 2003-ban. Je-
lenleg a Pécsi Zenemû-

vészeti Fõiskola végzõs hallgatója oboa sza-
kon. Verseskötete: Irgalmasvérnõ (2006).

Kondor László (1953,
Budapest) az ELTE  föld-
rajz–angol szakán végzett
1978-ban, majd földrajz-
ból doktorált. 1991 óta
Ausztriában él, ahol meg-
újuló energiaforrások fej-
lesztésében vesz részt.

A miskolci Irodalmi Rádió állandó szerzõje.
Legutóbbi kötete: Mûanyag tonhalak (kísérleti
álomgyûjtemény, 2003).

Kondor Péter (1978,
Szombathely) költõ. Je-
lenleg a Károli Gáspár
Református Egyetem
magyar szakos hallgató-
ja. Az Egyedül Alkotó-
csoport tagjaként indult.
2000 óta publikál iro-

dalmi folyóiratokban. Verseskötete: Az írás
harmadik aránya (2004).

Miklya Zsolt (1960,
Csorvás) költõ, író, peda-
gógus, szerkesztõ. 1996-tól
a Parakletos Könyvesház
egyházi kiadójának felelõs
szerkesztõje. Legutóbbi
kötete: Történetek a Pi-
rosoviból (mesék, 2004).

Nagy Gábor (1972, Kör-
mend) költõ, irodalomtör-
ténész, jelenleg a szom-
bathelyi egyetemen tanít.
Magyar és összehasonlító
irodalomtudományból
szerzett PhD fokozatot
2000-ben. Idén augusz-

tusban elnyerte a Tokaji Írótábor díját. Leg-
utóbbi kötete: Átok, balzsam (versek, 2003).

Pocsuvalszki Alíz (1980,
Cegléd) költõ. A szegedi
József Attila Tudomány-
egyetemen szerzett dip-
lomát. Jelenleg Cegléden
tanít magyar nyelvet és
irodalmat.

Restár Sándor (1952,
Budapest) költõ, író.
1971 és 1990 között volt
népmûvelõ, víz-gázsze-
relõ, könyvtáros, hegesz-
tõ, karbantartó, járdasep-
rõ, éjjeliõr. 1990-tõl szel-
lemi szabadfoglalkozású.

Legutóbbi kötete: Az utolsó villamoskalauz
(gyerekversek, 2004).

Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalom-
történész, mûvészetkriti-
kus. Kortárs magyar iro-
dalommal, különös tekin-
tettel a határon túli ma-
gyar literatúrára, vala-
mint színház- és képzõ-
mûvészettel fogalkozik.

Budapesten él. Legutóbbi kötetei: Erdélyi õsz
(tanulmányok, esszék, 2006), Kikötõ. Ezredvé-
gi napló irodalomról, képzõmûvészetrõl, szín-
házról, operáról. (2006).

Szálinger Balázs (1978,
Keszthely) költõ. 2002-
ben elnyerte az erdélyi
Irodalmi Jelen-díjat. Leg-
utóbbi kötete: A sík (ver-
sek, 2005).

Sztanó László (1966,
Budapest) költõ. A Deb-
receni Egyetem Olasz
Tanszékén tanít nyelvé-
szetet. Verset, drámát,
novellát, esszét, tanul-
mányt ír, fordít.

Végh Attila (1962, Bu-
dapest) költõ, esszéíró.
Tanulmányait a Gödöllõi
Agrártudományi Egyete-
men (1989) végezte.
2004-ben a Debreceni
Egyetem filozófia szakán
szerzett diplomát. Jelen-

leg Nagymaroson él, a Magyar Hírlap mun-
katársa. Legutóbbi kötetei: Elszakadás (ver-
sek, 2006), Li mester könyve (2006), A kígyó
bõre – nyolc dialógus a létrõl, beszélgetések
Vasadi Péterrel (2006).
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Völgyesi Orsolya (1968,
Budapest) 1993-ban vég-
zett az ELTE BTK ma-
gyar–történelem szakán.
Jelenleg az MTA Iroda-
lomtudományi Intézeté-
nek tudományos fõmun-
katársa, XIX. századi ma-

gyar eszme- és politikatörténettel foglalkozik.
Az õ gondozásában jelent meg Kölcsey Ferenc
Országgyûlési Naplójának  kritikai kiadása
(2000). Legutóbbi könyve: Politikai-közéleti
gondolkodás Békés megyében a reformkor ele-

jén. A rendszeres bizottsági munkálatok me-
gyei vitái 1830–1832. (Gyula, 2002).

Weiner Sennyey Tibor
(1981, Eger) költõ. Jelen-
leg a Déltenger alapító fõ-
szerkesztõje. Elsõ, A ter-
mészettel való kapcsolat
újragondolása címû köte-
te 2005-ben Gérecz Atti-
la-díjat kapott. Második,

Versek a kisházból címû kötete az idén látott
napvilágot az Irodalmi Jelen gondozásában.

Zsávolya Zoltán (1968,
Csorna), költõ, író, iro-
dalmár. Budapesten él,
a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának
oktatója. Legutóbb meg-
jelent könyvei: Jimmy

visszatér (regény, 2003); Gabriele von
Baumberg (monográfia, 2004); A fanyalgás mû-
vészete (kritikák, esszék, 2005); Poliptichon.
Fantomképek a kortárs magyar irodalomról
(2006).

A Magyar Napló Kiadó könyveit megvásárolhatja internetes könyváruházunk-
ban is, a világhálón! Internetes rendelés esetén a postaköltséget kiadónk állja.

www.magyarnaplo.hu • info@magyarnaplo.hu

A Barankovics István Alapítvány irodalmi ösztöndíja

A Barankovics István Alapítvány pályázatot hirdet irodalmi ösztöndíjra olyan fiatal írók, iro-
dalmárok részére, akik szépirodalmi vagy szociográfiai munkájukhoz kérnek támogatást
2008-ra. (Az ösztöndíj egy naptári évre szól.)

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson készülõ vagy tervezett könyvük
(verseskötet, novelláskötet, regény vagy szociográfiai munka) kidolgozásához, befejezéséhez. 

Az ösztöndíj odaítélésérõl a Barankovics István Alapítvány által felkért szakmai kuratórium dönt.
Ösztöndíjban évente egy fõ részesülhet.
Az ösztöndíj összege havi (nettó) 100.000 Ft.
Az ösztöndíjas az ösztöndíj lejártakor a tervezett könyv kéziratát nyomdakész állapotban az

Alapítvány rendelkezésére bocsátja. Az Alapítvány igényt tart a kiadási jog elõvásárlási jo-
gára. Vállalja – külön szerzõdés alapján – a könyv megjelentetését.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1. a pályázati adatlapot 
2. szakmai önéletrajzot (fel kell benne tüntetni a korábban elnyert ösztöndíjakat, illetve a

meghirdetett idõszak alatt pályázott vagy elnyert más támogatást) 
3. publikációs jegyzéket, a legfontosabb három folyóiratközlés fénymásolatát
4. munkatervet (a tervezett könyv vázlatát 1500–2000 betûhelynyi terjedelemben) 
5. nem kötelezõ, de hasznos a szakmai ajánlás

A pályázatokat a Barankovics István Alapítvány irodájában
(1091 Bp., Kálvin tér 8. II.em. 13.)

kell benyújtani személyesen munkaidõben vagy postai úton.
Beadási határidõ: 2007. november 1.

A pályázati kiírás és adatlap letölthetõ az Alapítvány honlapjáról: www.barankovics.hu

Az elbírálás határideje: a fenti határnaptól számított 30 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható,
ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. 
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2007. júliusi számunk rejtvényének megfejtése: „Legszentebb vallás a haza s emberiség.” (Vörösmarty Mihály)
Nyertes: Molnár András (Budapest)

Fizessen elõ vagy újítsa meg régi elõfizetését a Magyar Napló
irodalmi folyóiratra most, és egy ajándékkönyvet küldünk Önnek!

Megrendelem a Magyar Napló havi folyóiratot
............... példányban.
Név: ....................................................................................
Kézbesítési cím: ................................................................
.............................................................................................
Telefonszám: .....................................................................
E-mail cím: .......................................................................
Számlázási cím: ................................................................
.............................................................................................
Adószám a számlázáshoz: ...............................................
Elõfizetés kezdete: ............................................................
Kedvezményes elõfizetõi ár:

fél évre 3864 Ft egy évre 7392 Ft
negyed évre 1932 Ft 

Aláírás: .....................................................................

Magyar Napló Kiadó Kft. (Írott Szó Alapítvány)
1092 Bp., Ferenc krt. 14.  Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 77.
Tel/fax: 413-6672 413-6673 • E-levél: info@magyarnaplo.hu
Világháló: www.magyarnaplo.hu

M A G YA R N A P L Ó E L Õ F I Z E T É S I A K C I Ó

Válassza ki az alábbi könyvek közül,
melyiket küldjük el Önnek ajándékba!

Halász Péter:
Nem lehet
nyugtunk
(Írások a moldvai
magyarokról)

Az év
mûfordításai
2006 (szerk.
Turczi István)

Rott József: 
A pokol orma
(válogatott
és új novellák)

Az év versei
2005 (szerk.
Szentmártoni
János) 

Az év novellái
2005 
(szerk. 
Bíró Gergely)

Az év esszéi
2005 
(Szerk. 
Molnár
Krisztina)


