
Az Osiris Kiadó Sapientia humana sorozatában végre ma-
gyarul is olvasható Heidegger 1950-ben megjelent fontos
mûve, a Holzwege. A magyar keresztségben a Rejtekutak
címet kapta. A sorozatszerkesztõ Pongrácz Tibor utószavá-
ban fölemlíti Carl Friedrich von Weizsäcker erdei sétáját
Heideggerrel. Weizsäcker így ír errõl: „Heidegger egy er-
dei ösvényre vezetett, mely egyre fogyatkozott, és az erdõ
közepén egy helyen megszûnt, ahol a sûrû ingoványból
víz tört elõ. »Vége az útnak« – mondtam. Ravaszkásan
rám nézett, és azt mondta: »Ez a rejtekút (Holzweg). A for-
rásokhoz vezet.« Ezt persze nem írtam meg a könyvben.”

Hogy a Lét és idõvel megnyíló és a Kant és a meta-
fizika problémája címû könyvvel (amely 1929-ben je-
lent meg) lezáródó út miféle forrásokhoz vezet, azt hi-
vatott megvilágítani ez a kötet, amelyben 1935 és 1946
közötti írások olvashatók. A hat tanulmányból három
eddig még nem jelent meg magyarul. A már megjelen-
tek (A mûalkotás eredete, A világkép kora, Költõk – mi
végre?) is javított formában állnak itt.

Az idehaza külön könyvként napvilágot látott A mûal-
kotás eredete nyitja a sort. Olvasatát ma már – a tanít-
vány, Hans-Georg Gadamer fõmûvének, az Igazság és
módszernek ismeretében – következményei irányítják:
Heideggernek ezt az írását úgy olvassuk, mint a Gadamer
által kidolgozott mûvészeti hermeneutika „beindítóját”.

Heidegger itt arról az igazságról ír, amely a mûvészet
sajátja. A mûvészet ugyanis nem más, mint az igazság
mûködésbe-lépése. (Gadamer mûve is majd az esztéti-
kai tudat kritikájával kezdõdik, hiszen a hermeneutika
megalapozója számára kulcsfontosságú, hogy felmutas-
sa azt, amit a mûalkotás módszertelenül, a maga igazsá-
gában tár fel.) Heidegger a mûvészetet nem mûvészeti
tárgyak, mûalkotások tömegeként fogja fel. A mûvé-
szet-fenomén felmutatásával egyidejûleg Heidegger le-
választja arról az „esztétikai szférát”, a mûvészet mûal-
kotásokban létezõ tárgyiságát, és a mûvészet eredetére
kérdez rá. A mûvészet nem más, mint a lét elrejtetlen-
sége, az igazság (alétheia) feltárulása. Az elrejtõzött lét
a mûvön átfénylik, és ez a fény maga a szép.

A tudomány nem az eredendõ igazság megtörténése,
hanem „mindenkor már egy nyitott igazságbirodalom
kiépítése”. Heidegger mûvészetfilozófiájának döntõ tet-
te, hogy a mûvészet igazságának fundamentál-ontoló-
giai státuszt tulajdonít. 

A mûalkotás eredete a korábbi magyar kiadáshoz ké-
pest a Kiegészítéssel bõvült. E záró fejezetben

Heidegger az igazság rögzítettségének fogalmát össz-
hangba simítja az igazság megtörténni-engedésének fo-
galmával, mondván, hogy a rögzítést itt nem valamifé-
le akarásként kell érteni, hanem mûködésbe-állításként.
Itt az „állítás” jelentésû görög theszisz alapjelentésére
támaszkodunk: hagyni ragyogásában (a „dolgot”).

Ez a kiegészítés korántsem csak függelékszerû kuka-
coskodás, szöveghizlalás, hanem a mûvészet lényegét
érintõ tisztázás, amely egyrészt a mûvészet igazságának
rögzítettségét mentesíti az akaratlagosságba-betonozó-
dástól, közelítve a rögzítés képét a „passzív” megtörtén-
ni-engedés fogalmához, másrészt ezt az engedést meg-
szabadítja a passzivitás felhangjaitól, és teremtõ erõvé
avatja. Innen érthetõ, hogy miképpen lehet teremtõ a mû-
vész, miközben médium. (Úgy érzem, mindez titkos ösz-
szefüggésben van azzal, hogy Heidegger létmegértésé-
ben a mûvészet fundamentál-ontológiai szerepe se nem
puszta szimbolikus elem, se nem aktivista követelés.)

A világkép kora címû tanulmány az újkori tudomány
lényegét firtatja, valamint azt, hogy a létezõ és az igazság
mely felfogása alapozza meg ezt a lényeget. A (ter-
mészet)tudományos gondolkodással bizonyos szempont-
ból szembenálló történeti szellemtudományok inegzakt-
ságáról kijelenti, hogy az nem hiányosság, hanem csak
„az e kutatási forma számára adott lényegi követelmény-
nek való megfelelés”. (Itt, mint afféle hermeneutikai Mó-
rickának, megint eszünkbe juthat Gadamer, és az Igazság
és módszer, amelynek feladata a szellemtudományok sa-
játos megismerésmódjának felszabadítása a természettu-
dományos módszer uralma alól.)

Heidegger e tanulmányában bemutatja, hogy mi törté-
nik a tudomány intézményesülésének megszilárdulásakor.
Ami történik, azt azzal a képpel illusztrálhatnánk, amit õ
egy más helyen a technika mûködésmódjának leírására
használ. A vízierõmû-metaforára gondolok. A híd, mondja
Heidegger, ívelésével tiszteletben tartja a folyót. A
vízierõmûbe a folyót már beépítik. Ugyanez a helyzet a tu-
dománnyal mint intézménnyel. A feltétlen elsõbbséget
nyert eljárásba a létezõt már beépítik. „A kutató már nem
tart otthon könyvtárat. Egyébként is állandóan úton van.
Üléseken folytat megbeszéléseket, tájékozódik a kong-
resszusokon. Kötve van a kiadók megrendeléseihez, mivel
most ezek határozzák meg, mely könyveket kell megírni.”

Nem csekély hozadéka ennek az írásnak, hogy átvilá-
gítja a modern társadalmak értékközpontúságát. Manap-
ság is sokan sírdogálnak – fõleg a konzervatív oldalon –
az értékek eltûnése miatt, de abba senki nem gondol bele,
hogy mit jelent az értéktulajdonítás, és hogy valójában
mennyi szállal kötõdik a tárgyiasításhoz, az elidegenedés-
hez, a létkérdés elfelejtéséhez és ezzel összefüggésben a
mérés, a számolás világához, azaz a kvantitatív gondolko-
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dáshoz. „A létezõ újkori értelmezése számára az értékek
elõállítása éppoly lényeges, mint a rendszer. Ahol a létezõ
az elõállítás tárgyává lett, ott bizonyos értelemben a léte-
zõ elveszíti a létet. Ez a veszteség homályosan és bizony-
talanul, ám eléggé érezhetõ, és ennek megfelelõen gyor-
san pótoltatik azáltal, hogy az ember a tárgynak és az így
értelmezett létezõnek értéket tulajdonít, és a létezõt egyál-
talán értékek szerint méri, és magukat az értékeket teszi
minden cselekvés és törekvés céljává.”

A Nietzsche mondása:
„Isten halott” címû érte-
kezésben Heidegger a
nihilizmus lényegére irá-
nyuló kérdés lehetõség-
feltételeit akarja kimun-
kálni. Nietzschével a
nyugati metafizika vég-
stádiumába jutott, mert
lényeglehetõségei kime-
rültek. Heidegger célja,
hogy megtalálja a rejtett
forrást az út végén, azaz
hogy a metafizika éjjelén
az embert újból „valami-
féle kezdeti vonatkozásba” helyezze. Az idõk végén mun-
kába áll az elõõrs, hogy kiássa a jövõt. Ugyanarról van
szó, amibõl a Lét és idõ anno kiindult, hogy ti. a lét igaz-
sága valamikor elgondolatlanná vált, és az európai meta-
fizikatörténetben úgy is maradt. Lám, e recenzió nagy ívû
felütése, miszerint a Lét és idõ, valamint a Kant-könyv zá-
rójelében álló út véget ért, és valami új kezdõdött, hamis-
nak bizonyult, hiszen amaz út egyrészt lezáratlan, más-
részt meg emez ugyanahhoz az õsforráshoz vezet.
Heidegger számára nincs más kérdés, mint a lét kérdése.

Az „Isten halott” mondás ebben az értelmezésben
annyit jelent, hogy az érzékfeletti világ hatóerõ nélkül
maradt. „Nem fakaszt életet.” Ha pedig Isten, mint az ér-
zékfeletti szubsztrátuma halott, akkor nincs mese, meg-
szûnt minden viszonyítási pont, és az embernek kell kita-
lálnia valamit. És megszületik a morál, és megszületik az
érték, mint idõn túli trapéz és korlát. Mindez jól beleil-
leszkedik a Nyugat történelmének alapmozgásába, ame-
lyet Heidegger a nihilizmussal azonosít. Innen érthetõ
Nietzsche szlogenné vált, de nem kiüresíthetõ mondása,
amelyrõl e lapokon a következõt olvashatjuk: „Amíg az
»Isten halott« mondást csupán a hitetlenség formulája-
ként ragadjuk meg, addig teológiai-apologetikus módon
értjük, és lemondunk arról, ami Nietzsche számára a dön-
tõ, jelesül arról a töprengésrõl, amely arról gondolkodik
el, mi minden történt már az érzékfeletti világ igazságá-
val és annak az ember lényegéhez fûzõdõ viszonyával”.

A Nietzsche-tanulmányban tehát az értékek genealó-
giájához újabb adalékokat kapunk. Az értékek a hatalom
akarásának önmaga által tételezett feltételei. „Csakis akkor
mutatkozik meg, honnan fakadnak az értékek, és mi hor-
doz és mi vezérel minden értékbecslést, ha a hatalom aka-
rása mint minden valóság alapvonása felszínre kerül…”
(Jóval több egyszerû asszociációs játéknál, ha az érteke-
zésnek ezen a pontján fölidézzük, amit Thomas Mann
Varázshegyében az akaratra apelláló Settembrinivel vitat-

kozva Naphta nyilatkoztat
ki: „Akarni csak a végze-
tet lehet.”)

A kötet záró tanulmá-
nyában, az Anaximandrosz
mondása címûben az i. e.
VII. századi bölcselõnek
a dolgok keletkezésérõl
és elmúlásáról szóló híres
mondását Heidegger „a
nyugati gondolkodás leg-
régibb mondásának”
nevezi. Csak abban a dia-
lógusban lehet lefordítani
– folytatja –, amely a

gondolkodás és a kimondott között zajlik. A gondolkodás
költészet, de nem a poézis értelmében. Inkább olyan õs-
költészet, amely megelõz minden poézist. Annak tehát,
hogy a preszókratikusok – például Anaximandrosz – töre-
dékeiben szétbonthatatlan egységben áll a költészet és a
filozófia (no meg a vallás), az az oka, hogy itt nem költé-
szetrõl és nem filozófiáról van szó. Ha sikerülne „görög
módon elgondolnunk” Anaximandrosz szövegét, akkor
máris a forrás közelében találnánk magunkat.

Tegyünk egy kísérletet! „Ahonnan a dolgok a kelet-
kezésüket veszik, oda is kell, hogy elmúljanak, a szük-
ségszerûség szerint; jóvátételt kell ugyanis fizetniük, és
meg kell ítéltetniük az igazságtalanságuk miatt, az idõ
rendje szerint.”

Félek, hogy a legtöbb, amit e téren elérhetünk – még
ha elolvassuk is Heidegger megvilágító erejû értekezé-
sét –, csak a „görög megértés” igénye lehet. (Lehetsé-
ges persze, hogy ez egyáltalán nem baj, sõt, még az is
meglehet, hogy épp az volna a baj, ha ennél többet vár-
nánk magunktól, az olvasástól, Heideggertõl, a görö-
göktõl, a filozófiától, bármitõl.) Ez az igény a mi mun-
kánk. Lélekvezetõnk Heidegger, a legnémetebb görög
bölcs, akinek az Osiris Kiadó által tervezett életmû-
kiadása szép, szürkéskék könyvekben jelenik meg. Ha
a halott Isten és a pénzügyi konstelláció engedi.

Végh Attila
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Albert Gábor (1929,
Egyházasharaszti) író. Az
Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen szerzett
tanári és könyvtárosi
diplomát, majd az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár-
ban, késõbb az MTA Ze-

netudományi Intézetében dolgozott. Az Új Ma-
gyarország címû napilap alapító fõszerkesztõje
volt. Regényt, novellát, esszét, szociográfiát,
történeti tanulmányt ír. A PONT Kiadónál je-
lennek meg életmûsorozatának kötetei. Leg-
utóbb megjelent munkái: A lineáris ember
(esszék, 2006), Függõfolyosók (regény, 2006),
Védekezõ halálraítéltek, Szókratész és Baku-
nyin (esszék, 2007).

Alföldy Jenõ (1939, Bu-
dapest) irodalomtörté-
nész, kritikus, a Nemzeti
Tankönyvkiadó nyd. fõ-
szerkesztõje; József Atti-
la-díjas. Kecskeméten él.
Legutóbb megjelent köte-
tei: Arany öntudat (József

Attila-tanulmányok, 2005), „Egy szenvedély
margójára” (2005).

Bella István (1940, Szé-
kesfehérvár – 2006, Bu-
dapest) költõ, mûfordító.
A Hetek alkotócsoport
tagjaként indult. 1965-tõl
a Tiszta Szívvel szerkesz-
tõje, 1978–1991 között az
ÉS rovatvezetõje. József

Attila- (1982), Babérkoszorú- (1997) és Kos-
suth-díjas (2004). 1995-tõl haláláig a Magyar
Napló versszerkesztõje, majd szerkesztõbi-
zottsági tagja volt.

Csontos János (1962,
Ózd) költõ, író, publicis-
ta. Jelenleg a Magyar
Nemzet munkatársa.
Budapesten él. Új kötete
Para. Hódolat a magyar
költészetnek címmel az
idei könyvhétre lát napvi-
lágot kiadónknál.

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. Töb-
bek közt Pilinszky- (1992), Kölcsey- (2000)
és Arany János-díjas (2004). Legutóbbi köte-
te: Másolhatatlan (versek, Ister Kiadó,
2005).

Fenyvesi Kristóf (1979,
Pápa) programszervezõ, a
Pécsi Tudományegyetem
Irodalomtudományi Dok-
tori Iskolájának hallgatója.
APécsi Kulturális Központ
IDÕMOZaIK DOKU-
MENTUM filmklub címû
sorozatának vezetõje.

Gyarmathy Lívia (1932,
Budapest) filmrendezõ.
Vegyészmérnöki diplo-
mát szerzett, majd mér-
nökként a Kispesti Textil-
gyárban dolgozott. 1961-
ben felvételt nyert a Szín-
ház és Filmmûvészeti Fõ-

iskola filmrendezõ szakára. Nyolc játékfilmet,
számos dokumentum- és rövidfilmet készített.
Nemzetközi fesztiválokon több mint negyven
díjat nyert, köztük két alkalommal Európa
Legjobb Dokumentumfilmjének Díját. 2000-
ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

Gyurkovics Tibor (1931,
Budapest) költõ, író, pszi-
chológus. 1988–92 között
a Veszprémi Színház dra-
maturgja, 1992-tõl a Lyu-
kasóra folyóirat szerkesz-
tõbizottságának tagja.
Budapesten él. József Atti-

la- (1982) és Kossuth-díjas (1994). 2007 könyv-
hetére látott napvilágot Extázis címû versfolya-
mának legújabb kötete a Kráter Kiadónál.

Iszlai Zoltán (1933, Sze-
ged) író, költõ. Eddig hu-
szonhat lírai és prózai kö-
tete jelent meg. Gyermek-
irodalommal is foglalko-
zik. Rendszeresen jelennek
meg kritikái. Budapesten
él. 1982-ben József Attila-

díjjal, 2003-ban Arany Toll-díjjal tüntették ki.
Legutóbb megjelent kötete: A leányzó fekvése
(vál. novellák, Bp. Hét Krajcár Kiadó, 2006).

Király Odett (1986) egy
éve ír rendszeresen ver-
seket. Nagydobszán él és
Pécsett tanul. 

Koncz Tamás (1982, Ma-
rosvásárhely) Érden él, a
Károli Gáspár Református
Egyetem végzõs, magyar
szakos hallgatója. Öt éve
publikál rendszeresen. Az
Irodalmi Jelen, Napút, Új
Könyvpiac és Bárka fo-

lyóiratokban jelennek meg kritikái, recenziói.

Lászlóffy Aladár (1937,
Torda) költõ, író, mûfordí-
tó. 1970-ben a Dacia
Könyvkiadó fõszerkesztõ-
je, 1989-tõl a Helikon fo-
lyóirat szerkesztõje. Jó-
zsef Attila- (1991) és Kos-
suth-díjas (1998). Leg-

utóbbi kötete: Átkopogások (versek, 2002).

Matkovich Ilona (1959,
Vác): író, újságíró. Idegen
nyelvû levelezõként a Kül-
kereskedelmi Fõiskolán,
majd 2003-ban a Bálint
György Újságíró Akadé-
mia posztgraduális szakán
végzett. Vácon él. 2006-

ban elnyerte az EU újságíródíj nemzeti elsõ he-
lyezését. Elsõ novelláskötete, az Óriásszekrény
megjelenés elõtt áll.

Nagy Gábor (1972, Kör-
mend) költõ, író, mûfordí-
tó, irodalomtörténész. Volt
a Széphalom Könyvmû-
hely, majd a Magyar Napló
folyóirat szerkesztõje, je-
lenleg a szombathelyi
egyetemen tanít. Legutób-

bi kötete: Átok, balzsam (versek, Kortárs, 2003).

Pasqualetti Zsófia (1955,
Nagykanizsa) Szülei peda-
gógusok. Most bemuta-
tásra kerülõ munkái egy
utazás emlékei, abban az
umbriai városban, Peru-
giában, ahol Szerb Antal
regényhõse, Mihály el-

vesztette régi önmagát, hogy rátalálhasson arra a
másikra, amelyet addig csak álmaiban ismert.

Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalomtör-
ténész, mûvészetkritikus.
Kortárs magyar iroda-
lommal, különös tekintet-
tel a határon túli magyar
literatúra, valamint szín-
ház- és képzõmûvészettel

fogalkozik. Budapesten él. Legutóbbi kötetei:
Erdélyi õsz (tanulmányok, esszék, 2006), Kikötõ.
Ezredvégi napló irodalomról, képzõmûvészetrõl,
színházról, operáról. (2006).

Tornai József (1927,
Dunaharaszti) költõ, író,
mûfordító. 1977-tõl 1997-
ig a Kortárs munkatársa.
1992-tõl 1996-ig a Magyar
Írószövetség elnöke. József
Attila- (1975) és Babérko-
szorú-díjas (2001). Leg-

utóbbi kötete: Villámsújtotta kor (esszék, 2003).

68

szerzõink magyar napló



69

szerzõinkjúnius

Vasadi Péter (1926, Bu-
dapest) költõ, író. A Ma-
gunk kenyerén címû anto-
lógiában indul pályafutása
1972-ben. József Attila-
(1991), Füst Milán-
(1996), Kortárs- (2003) és
Arany János-díjas alkotó.

2001-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztjével, 2005-ben Stephanus-díjjal tüntet-
ték ki. Legutóbbi kötete: Séta tûzben, virágban
(vál. versek, Szent István Társulat, 2005).

Vasy Géza (1942, Buda-
pest) irodalomtörténész, az
ELTE modern magyar iro-
dalomtörténeti tanszékének
docenseként tanított. Az
1945 utáni magyar iroda-
lommal foglalkozik, külö-
nös tekintettel Illyés Gyula,

Kormos István, Juhász Ferenc, Nagy László,
Csoóri Sándor, valamint saját nemzedéktársai mun-
kásságára. Budapesten él. József Attila- és Arany
János-díjas. Legutóbbi kötete: Tíz kortárs költõ
(Felsõmagyarország Kiadó –Szépírás Kiadó, 2007)

Végh Attila (1962, Bu-
dapest) költõ, esszéíró,
filozófus. Tanulmányait a
Gödöllõi Agrártudomá-
nyi Egyetemen (1989)
végezte. 2004-ben a Deb-
receni Egyetem filozófia
szakán szerzett diplomát.

Jelenleg Nagymaroson él, a Magyar Hírlap
munkatársa. Legutóbbi kötetei: Elszakadás
(versek, Magyar Napló, 2006), Li mester
könyve (Napkút, 2006), A kígyó bõre – nyolc
dialógus a létrõl, beszélgetések Vasadi Péter-
rel (Kortárs, 2006).

Vincze Ferenc (1979,
Marosvásárhely) író, kri-
tikus. 2005-ben végzett
az ELTE magyar, német
és összehasonlító iroda-
lomtörténet szakán. 2005-
tõl az ELTE doktori isko-
la hallgatója, kompara-

tisztika szakirányon. 2005-tõl a Napút folyó-
irat kritika rovatának vezetõje és a Napkút ki-
adó szerkesztõje. Budapesten él.

Wutka Tamás (1951,
Budapest) esszéista. Bu-
dapesten él. Önálló köte-
tek: Benedek István (saját
kiadás, Bp., 1990) Min-
dent tudunk (Balassi Ki-
adó, Bp., 1994). Publiká-
ciók az utóbbi években:

Lyukasóra, Új könyvpiac, Kortárs.

Zalán Vince (1941,
Budapest) filmkritikus,
szerkesztõ. Dolgozott a
Filmtudományi Intézet-
ben, 1978 és 1992 között
Filmvilág nevû filmszak-
lap szerkesztõje, majd a
Budapest Film Rt. film-

forgalmazási ágazatának vezetõje. 1989 óta
az Osiris Könyvkiadó filmsorozatának szer-
kesztõje, több mint 35 filmes könyv gondozó-
ja. Számtalan kritikája, tanulmánya és néhány
könyve jelent meg; legutóbb a Gaál István
krónikája címû kötet. Több szakaszban taní-
tott egyetemen, fõiskolán; 7 év óta PTE Moz-
gókép Tanulmányok Központ tanára.

MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK

16.00–17.00 Csernák Árpád: A vörös bohóc és más
démonok (regény)

JÚNIUS 1., PÉNTEK

13.00–14.00 Sneé Péter: Gyuri után (Rendhagyó
életút)

15.00–16.00 Mile Zsigmond Zsolt: Átkelek a dumán
(versek)

16.00–17.00 Tasi Kata: Mesél a világ (mesekönyv)
Végh Attila: Elszakadás (versek)

17.00–18.00 Erõs Kinga: Könyvbölcsõm (tanul-
mányok, kritikák, interjúk)

JÚNIUS 2., SZOMBAT

11.00–12.00 Czakó Gábor (Az év esszéi 2007, saját
könyvek)

12.00–13.00 Bágyoni Szabó István: Az abbamaradt
mondat (versek)
Faludi Ádám: Országúti firkáló (regény) 

13.00–14.00 Réfi János fordításában: Rainer Maria
Rilke: Õszi nap (versek)

14.00–15.00 Nagy Zoltán Mihály: Tölgyek alkonya
(regény)

15.00–16.00 Sutarski Konrad: Mily közel (versek)
Ircsik Vilmos: Augusztus hava, Jaj
akinek nincs otthona (regények)

16.00–17.00 Csender Levente: Szûnõföldem,
Zsírnak való (novellák)

17.00–18.00 Luzsicza István: Az artista estére haza-
megy (versek)

JÚNIUS 3., VASÁRNAP

11.00–12.00 Oláh András: Átokverte (dráma)
12.00–13.00 Kocsis Csaba: Ezüstkert (dráma)
13.00–14.00 Tasnádi Edit fordításában Anar, I·hsan

Oktay: Ködös kontinensek atlasza
(regény)

14.00–15.00 Csontos János: Para (versek)
15.00–16.00 Iancu Laura: Karmaiból kihullajt

(versek)
16.00–17.00 Kovács István: Az idõ torkában (versek)

A Magyar Napló dedikálói az Ünnepi Könyvhéten 
Vörösmarty tér, 2007. május 31 – június 4. 105. stand
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IRODALMI PÁLYÁZAT 2007

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Írószövetség pályázatot hirdet a magyar irodalom mûvelõi számára
„Minden souverenításnak kútfeje a nemzet…” címmel.

A pályázatot a szervezõk a XIX. század elején született, az elsõ felelõs magyar kormány kivégzett miniszterelnökének,
a polgári átalakulás politikai folyamatát irányító politikusának, az 1848-as nemzetõrség és az elsõ tíz honvédzászlóalj
létrehozójának, gróf Batthyány Lajos születésének 200. évfordulója tiszteletére hirdetik meg.

A pályázatnak tematikai, mûfaji és stílusbeli megkötöttsége nincs. A meghirdetõk azonban, elõnyben részesítik azon
pályamunkákat, melyek bemutatják gróf Batthyány Lajos életét, korát, és reformkori küzdelmeit, az elsõ felelõs magyar
kormány és a honvédsereg megalakításának fontosabb eseményeit, továbbá szerepét a magyar történelemben.

A pályázatot kiírók tartalmi és terjedelmi megkötést nem tesznek.
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség a kiemelkedõ irodalmi alkotásokat külön- és nívódíjakkal és

ennek megfelelõ pénzösszeggel jutalmazza, amelyek odaítélésére a meghirdetõk által felkért szakmai zsûri tesz javaslatot.
A pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent alkotásokkal lehet részt venni. Az alkotásokat három példányban

számítógépen, vagy írógépen írt formában, és egy példányban elérhetõ adathordozón (floppy, CD) rögzített formában is,
jeligésen kérjük megküldeni a Magyar Írószövetség részére. 
• Pályázatok beküldési címe: Magyar Írószövetség, 1062 Bp., Bajza u. 18.
• Beküldési határidõ: 2007. augusztus 31.
• A jeligéhez tartozó nevet és címet külön borítékban a HM Honvéd Kulturális és Szolgáltató Kht. címére kérjük

megküldeni.
• A borítékra jól látható formában tüntessék fel a következõ jeligét: „Minden souverenításnak kútfeje a nemzet…”
• A jelige beküldési címe: HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság 1438 Bp., Pf.: 344.
• Beküldés határideje: 2007. augusztus 31.
• A pályázatok ünnepélyes értékelésére és a díjak átadására 2007 novemberében kerül sor a Stefánia-palotában.
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség fenntartja magának azt a jogot, hogy a legjobb pályamûvekbõl válogatást jelentet meg.
A pályázattal kapcsolatban további információért a (06-1) 273-4193, (06-1) 273-4192 számon, a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató
Kht. munkatársaihoz lehet fordulni.

Honvédelmi Minisztérium Magyar Írószövetség

A Magyar Napló

júniusi számának

bemutatója

a Téma Kávézóban
(1126 Bp., Márvány u. 48.

www.temakavezo.hu)
2007. június 13-án,

szerdán 1800 órakor lesz.

A PoLíSz júniusi meglepetései
Kráter az élõ irodalomért

Gy. T. Magyar Extázis verseskötetrõl • Csûrös Miklós
Turcsány Péter 56 után Isten- és Tücsök-hangra címû verses-
kötetérõl • Madarász Imre utószava Szappanos Gábor harma-
dik novelláskötetéhez • Bekker Kinga, Csontos János,
Pákozdy Ferenc versei • Csák Lilla, Lukáts János, Nagíb
Mahfúz, Ortutay Péter, Szappanos Gábor novellái és Carina
Rydberg regényrészletei • Véghelyi Balázs tanulmánya • Ma-
jor Zoltán tanulmánya Trianonról • A publicista Wass Albert
• Jakab György illusztrációi
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Berzsenyi-Festetics emléktúrát
szervezett a Radetzky Hagyo-
mányõrzõ Huszáregyesület 2007.
május 5–7. között. Sümegen Kis-
faludy Károly – ma a Városi Múze-
umnak otthont adó – egykori lakó-
háza elõtt diákszínjátszók irodalmi
mûsorral köszöntötték a túra részt-
vevõit. Keszthelyen a Helikon Kas-
télymúzeumban (Keszthely, Kas-
tély u. 1.) megnyílt Kovács Endre
fotómûvésznek a Kilencek költõ-
csoportról készült fotókiállítása, va-
lamint Somogyi Gyõzõ festõmû-
vész kiállítása, amely Berzsenyi és
Kisfaludy korának magyar hadivi-
seleteit mutatja be. (A kiállítások a
Festetics Palotában 2007. május 31-
ig tekinthetõk meg.) Az esti találko-
zókon  Kovács István, Péntek Imre
és Réfi János költõ olvasott fel ver-
seibõl, Cséby Géza az egykori Heli-
kon ünnepségekrõl tartott elõadást,
Jerzy Snopek lengyel irodalomtör-
ténész és mûfordító pedig Márai
Sándor Mennybõl az angyal címû
verse kapcsán fordításairól beszélt.
Keszthelyen Czoma László, a Kas-
télymúzeum igazgatója köszöntötte
a vendégeket.

Május 23-án este tartották Kalász
Márton: Kezdõ haláltánc címû ver-
seskötetének bemutatóját a Vörös-
marty Társaság klubhelyiségében,
Székesfehérváron. A kötetet L. Si-
mon László mutatta be, verset mon-
dott Bobory Zoltán. A házigazda

szerepét Bakonyi István töltötte be.
A találkozó elõtt Kalász Márton a
székesfehérvári Fõ utcai Vajda Já-
nos Könyvesboltban dedikált. A kö-
tet a Ráció Kiadó gondozásában je-
lent meg.

Csernák Árpád Kék korláton sárga
ernyõ címû kötetének bemutatóját
tartották május 23-án este a Magyar
Írószövetség klubjában. A könyvet
Baán Tibor költõ, esszéíró ismertet-
te, közremûködött Tahi Tóth László
színész, érdemes mûvész. A szerzõ-
vel Kaiser László, a Hungarovox
Kiadó vezetõje beszélgetett.

Cem Mumcu Törökfürdõ avagy
Sírbolt címû könyvének bemutató-
ját május 23-án tartották a budapes-
ti Fókusz Könyváruházban. A köte-
tet Oláh János költõ, szerkesztõ
mutatta be. A házigazda Thimár
Attila irodalomtörténész, a Ráció
Kiadó vezetõje volt. A könyvet
Tasnádi Edit fordításában a Ráció
Kiadó jelentette meg.

2007. május 24-én este a Költõk a
közértben felolvasóestjén Veres Má-
té és Szentmártoni János voltak a
vendégek a Közért egyesület klubjá-
ban (Budapest IX., Tûzoltó u.
33/a.). Az estet Székely Szabolcs
vezette.

Szentmártoni János József Attila-dí-
jas költõ szerzõi estjét május 25-én

tartották a Csepel Galéria Pódiumán.
Az esten Oláh János, a Magyar Nap-
ló igazgatója mondott bevezetõt, a
költõvel Bíró Gergely, a Magyar
Napló szerkesztõje beszélgetett.
Közremûködött: Sárkány István, a
Csepel Galéria igazgatója.

Májusban az Írott Szó Alapítvány
szervezésében határon túli irodalmi
lapok bemutatására került sor több
magyarországi középiskolában:
24-én a Szent Mór Iskolaközpont-
ban Pécsett, 25-én a budapesti
Szent Margit Gimnáziumban és 29-
én a szegedi Vasvári Pál Szakkö-
zépiskolában. A bemutatókon részt
vettek: Iancu Laura költõ, a
Csíkszeredában megjelenõ Moldvai
Magyarság szerkesztõje, Szabó
Zsolt irodalomtörténész, a kolozs-
vári Mûvelõdés címû folyóirat fõ-
szerkesztõje és Oláh János, a Ma-
gyar Napló fõszerkesztõje.

Szakály Sándor Igazságszolgál-
tatás helyett leszámolás – A má-
sodik világháborút követõ népbí-
rósági és bírósági eljárások a
magyar királyi honvédség tagjai
ellen címû tanulmánya, amely a
Magyar Napló 2007. májusi szá-
mában jelent meg, a Salgótarján-
ban 2006. december 6–8-án
Megtorlások a XX. századi
Magyrországon címmel megren-
dezett konferencián elhangzott
elõadás szerkesztett változata.

Nyitott Mûhely

2003 június Ajpin, Jeremej • jú-
lius Rott József • augusztus

Nagy Zoltán Mihály • szeptember Kör-
mendi Lajos • október Csender Levente
• november Jókai Anna • december Mar-
sall László

2004 január Kalász Márton • febru-
ár Határ Gyõzõ • március

Daczó Árpád Lukács • április Nagy Gábor

• május Penckófer János • június Lázár Er-
vin • július Buda Ferenc • augusztus Kiss
Benedek • szeptember Kovács István • ok-
tóber Nagy Gáspár • november Mezey Ka-
talin • december Ágh István

2005 január Léka Géza • február
Görömbei András • március

Dobozi Eszter • április Csoóri Sándor • má-
jus Szentmártoni János • június Csiki László
• augusztus Farkas Árpád • szeptember Bo-
dor Ádám • október Tõzsér Árpád • novem-
ber Szörényi László • december Vasadi Péter

2006 január Méhes György • feb-
ruár Szakonyi Károly • már-

cius Ferenczes István • április Tornai Jó-
zsef • május Bella István • június Vathy
Zsuzsa • július Báger Gusztáv • augusztus
Méhes Károly • szeptember Lászlóffy
Aladár • október Sulyok Vince • november
Gyurkovics Tibor • december Karátson
Gábor

2007 január Szalay Károly • febru-
ár Serfõzõ Simon • április

Juhász Ferenc • május Deák László
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2006. április számunk rejtvényének megfejtése: „Fegyver s szerszám a toll” (Radnóti Miklós)
Nyertes: Szabó Zoltán (Biharkerseztes)

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. 1062 Bp., Bajza u. 18. 
Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 77.
Tel/fax: 342-8768 • E-mail: 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)


