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Kötetünk képeiről
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy

kreatív, világra nyitott kisfiú, aki zsírkré-
tájával ugyanúgy firkálgatott az uzsonnás-
zacskójára és az olvasókönyve hátsó lap-
jára, mint a többi tizenéves srác. Aztán
tortákat díszített édes habbal, és színes cu-
kormázakkal tette boldogabbá az érsekúj-
váriak szürke napjait. Merthogy cukrász
lett. Hogy egykori, művészi tehetségét
csintalanságnak gondoló tanárainak bizo-
nyítson, elvégezte a Párkányi Kereske-
delmi Magánakadémiát, közgazdaságtan-
ból, könyvelésből, számítástechnikából,
szlovák és angol nyelvből érettségizett.

És közben csak rajzolt, csak raj-
zolt... Hiába óvták a felnőttek, ő nem
törődött vele, hogy „a firkálgatásból nem
lehet megélni”. Még csak 19 éves volt,
amikor barátjával, Robbal magyarországi
humorlapokba kezdett dolgozni meghí-
vott rajzoló, karikatúra- és képregény-
készítőként. 2001 decemberében barátai-
val saját lapot adott ki „Ezt Neked!”
címmel, melynek két száma jelent meg.
Ő illusztrálta a „Színes világ” című, Pár-
kányban napvilágot látott könyvet, és
2002 októberében Robbal együtt alkotá-
saikból kiállítást rendeztek a Párkányi
Művelődési Központban. Rajzaikkal nagy
sikert arattak.

Az egykori kisfiú, persze, közben felnőtt. Rajzai kiforrott, biztos kezű és fantasztikus
képzelettel megáldott művészről tanúskodnak. Saját bevallása szerint képeivel szórakoztatni,
lenyűgözni szeretné nézőit, és nem azért alkot, hogy gondolatait eképpen fejezze ki.

Munkái aprólékos, finom részleteikkel, távoli világok elképzelt jeleneteivel azonban
mégiscsak tükröznek valamennyit saját érzéseiből, világlátásából. Az ember megismerési és
utazási vágyát, a csillagászati felfedezések izgalmas lehetőségeit, az elgépiesedett világban
magára maradó teremtmények bánatát láthatjuk ezeken a grafikákon.

A fiatal rajzoló kedveli más fantasy-művészek alkotásait, a képregényeket, a sci-fi regé-
nyeket, a filmeket, a humoros dolgokat és – hogyan is lehetne másként – a szép lányokat.
Mi, művei szemlélői pedig kedveljük őt, attól a pillanattól kezdve, ahogy az első rajzait
megláttuk. Mint szivárvány-kréta nyoma a fehér falon, cukormáz a süteményen, lelkünk
könyvében színesedik a művész neve: Kovács Péter (Smith). Nevét jobb, ha már most meg-
tanuljuk, jóllehet, lesz erre még bőven időnk, mert Smith fergeteges karrierjének csak az
elején tart, hiszen mindössze 23 éves.



Az Új Galaxis 1. számában meghirdetett felhívásra számos pályamű érkezett. Közülük a
legkiválóbbakat válogattuk össze jelenlegi antológiánkba. Továbbra is várjuk vala-
mennyi olyan amatőr írótársunk novelláit, verseit, tanulmányait (maximum 20-25 oldal
terjedelemben), aki nyomtatásban eddig még nem közölt alkotásait szeretné kiadvá-
nyunk következő számaiban – igen kedvező anyagi feltételek mellett – viszontlátni. A
pályamunkákat 1 nyomtatott példányban, valamint digitális formában (lemezen vagy e-
mailben) kérjük eljuttatni a szerkesztőség impresszumban megjelölt címére. A pálya-
művek megjelentetéséről a szerkesztőség dönt, és a publikálás feltételeiről valamennyi
kiválasztott alkotótársnak részletes tájékoztatást küld. A pályázatnak tartalmaznia kell
egy olyan nyilatkozatot a szerzőtől, melyben beküldött alkotását saját szellemi termék-
ként ismeri el. A pályaművek benyújtásának határideje folyamatos.

Az Új Galaxis szerkesztősége kedvező publikálási lehetőséget kínál a magyarorszá-
gi sci-fi irodalom feltörekvő tehetségei, amatőr írók, grafikusok, költők és tanul-
mányírók számára.

Lehetőséget biztosítunk:
kiadványunk további számaiban való – a szerző csekély anyagi hozzájárulásával
megtámogatott – publikálásra. Az Új Galaxis című kiadvány önköltségi alapon
működik. Valamennyi szerzőtárs, aki írása terjedelmének megfelelően hajlandó
hozzájárulni a kiadvány újabb kötetének megjelentetéséhez, az általa befizetett
összeg függvényében meghatározott számú kötetet kap tiszteletpéldányként, írásá-
nak nyelvi lektorálását, tipografálását és nyomdai előkészítését pedig az Új Galaxis
szerkesztősége végzi. A kiadványban való megjelenés ÁFÁ-s ára: 1500 Ft/oldal;

Gondolja át ezt a lehetőséget, és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot!

Mint kezdő és kevéssé ismert írónak, szinte egyáltalán nincs lehetősége művei köz-
zétételére? Mi erre egyedülálló és anyagilag igen kedvező lehetőséget ajánlunk.

(1) Ha korábban próbálkozott már művei internetes publikálásával, bizonyára vágyik
rá, hogy műve „kézzel fogható” formában, nyomtatott változatban is megjelenjen és a
boltokba kerüljön. Mi segítünk ebben.
(2) Számos magyarországi sci-fi antológia „belterjes”, néhány nevesebb szerző saját
művei megjelentetésére használja fel mások pénzét. Nálunk viszont:

– a pályaművek beadása díjtalan,
– ön csakis akkor fizet, ha írása kötetünkben vagy önálló formában megjelenik,
– a befizetett összeg függvényében ön tiszteletpéldányokat kap, melyeknek

fogyasztói ára megközelíti az Ön által befizetett összeget,
– szerkesztőségünk munkatársai saját írásaikat saját pénzükből publikálják.

(3) Szerkesztőségünk tagjai mögött komoly, csaknem egy évtizedes könyvszerkeszté-
si- és kiadási tapasztalat áll. Eddig főként egyetemi jegyzeteket, tankönyveket gondoz-
tunk, illetve írtunk mi magunk. Sokszor követtük nyomon, hogyan lesz a kéziratból sok-
sok munkafázis után kész könyv. (Referencia-anyagaink, valamennyi eddig elkészült –
több tucatnyi – könyvünk igény szerint megtekinthető.)
(4) Szerkesztőségünk munkáját egy kiváló pécsi kiadó és nyomdaipari vállalat segíti.
(5) Ha nálunk publikál, tapasztalni fogja, hogy szerkesztőségünk tagjai nagyon fontos
értéknek tartják az emberi kreativitást, az alkotói kedvet, azt, hogy nyomot hagyjunk
magunk után a világban. Rajongunk a szép könyvekért, és – miként reményeink szerint
azt az Új Galaxis első számai is mutatják – nagy kedvelői vagyunk a sci-fi irodalomnak
és a csillagászatnak.

Pá
ly

áz
at

un
kr

ól
K

ed
ve

ző
 p

ub
lik

ál
ás

i l
eh

et
ős

ég
N

éh
án

y 
ok

, a
m

i m
ia

tt 
ér

de
m

es
 n

ál
un

k 
pu

bl
ik

ál
ni

a


