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ERDŐDY KRISTÓF 
1987. január 17-én született Budapesten. A romos avantgárd 
összművésze, a budapesti éjszaka titkos zugainak fotósa, 
dokumentarista. Németországban nő föl, majd az ELTE-BTK 
germanisztika szaka mellett összehasonlító nyelvészetet 
hallgat, később Székács Zoltán műhelyében ipari kerámia 
designt, Jovián György festőművész műtermében klasszi-
kus fogásokat tanul. Cikkeket és beszámolókat ír a prae.hu, 
a hunbook.de, a mymusic.com és más művészeti portálok 
számára, miközben idővel a posztszovjet underground 
zenei életről készülő filmek helytörténésze. Több jelentős 
hatástanulmány és monográfia alkotószerkesztője és lekto-
ra. Dolgozik többek között Sebők Melinda György Oszkár 
életrajzán, Földvári András világutazó visszaemlékezé-
sein. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum fordítója és 
a Petőfi Irodalmi Múzeum külsős munkatársa.

HEGYI DAMJÁN
1999-ben született Győrben. Jelenleg a Pécsi tudomány-
egyetem intermédia szakán, illetve a Pázmány Péter Ka-
tolikus egyetem magyar szakán folytat tanulmányokat. 
Novellái jelentek meg az f21.hu, illetve a Helyőrség, filmes 
és képzőművészeti szövegei a Filmtett, f21,hu, Nincs, Hely-
őrség, Olvasat portálokon. A Pécsi Egyetemisták Magazin-
jának cikkírója.

KECSKÉS PÉTER
Transzmediális képzőművész, elektrográfus, fotográfus, 
videóművész, művészeti író, költő, asztrológus, zaj- és 
per formanszművész. Eddig négy önálló katalógusa és két 
kötete jelent meg. Több mint ötven egyéni kiállítása volt. 
Tagja a MAOE-nek, a Magyar Elektrográfiai Társaságnak, 
a Magyar Küldeményművészeti Társaságnak és a Magyar 
Aquinói Szent Tamás Társaságnak, valamint alapító tagja 
az Egyesült Képek Egyesületnek, a United Godsnak és a 
NEMTEIS performanszcsoportnak. Tanított a Tan Kapuja 
Buddhista Főiskolán és a MOME-n.

KOZÁK CSABA
1954-ben született Budapesten. Művészeti író, kiállítás ren-
dező. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-

tudományi Karának angol–magyar szakán diplomázott. 
1983-tól a Műcsarnok munkatársa, kortárs magyar és nem-
zetközi kiállítások szervezésével, rendezésével, katalógu-
sok szerkesztésével foglalkozik. 1984-től jelennek meg 
írásai különböző kulturális lapokban és kiállítási kataló-
gusokban. 

KOVÁCS EDWARD 
1995-ben született Margittán. Költő, kritikus. 2018-ban sze-
repelt a Szép versek antológiában. A 2019-es KULTer stART 
díj nyertese. Jelenleg a Debreceni Egyetem Irodalom- és 
Kultúratudományok Doktori Iskola PhD-hallgatója.

MAGÉN ISTVÁN
1950-ben született Budapesten. Ismert képzőművész, 
rendszeres publicisztikai tevékenysége mellett elbeszé-
léseket publikál, könyveket illusztrál. Isten a fegyver-
golyóban című regényét 2014-ben adta ki a Pont Kiadó. 
Apokrif című prózakötete idén jelent meg a Dr. Kotász 
Könyvkiadónál.

MAROS MÁRK
2001-ben született Budapesten. Az ELTE Bölcsésztudomá-
nyi Karának magyar szakos hallgatója. Verseit és novel-
láit az Új Bekezdés, a Napút Online, az ÚjNautilus, a Szövet, 
és a Ki fejtő közölte. 

SZEPESI JOLÁN
Versei online irodalmi magazinokban és folyóira tok-
ban, va lamint antológiákban jelentek meg (Napút Céd-
rus, Litera-Túra, Jelenlét Szépírói Kör, Irodalmi Epres-
kert stb.).

VOJNITS-PURCSÁR VÍTÓ
1971-ben született Szabadkán. A Magyar Képzőművészeti 
Egyetem alapszakán képzőművészeti elemző diplomát 
szerzett, majd a mesterszakon okleveles kortárs művészeti 
szakíró és kurátor végzettséget. Jelenleg a legújabb tech-
nológiai fejlesztéseken alapuló új művészeti kifejezőesz-
közöket, gyakorlatokat kutatja. Kurátorként és műkriti-
kusként tevékenykedik. 
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A szürrealisták az emberi pszichét tekintették az utolsó felfedezetlen kontinensnek, és úgy képzelték, tevékenységük lehetőséget nyit 
egy kiterjedtebb, tágasabb valóság feltárására. A magyar szürrealista alkotók különböző nyelveket és kultúrákat, művészeti ágakat és 
tudományos diszciplínákat kapcsoltak össze, kirobbanó szabadságvággyal és feltartóztathatatlan képzelőerővel. Ez a kötet a közkeletű 
megközelítésekkel szakítva nem poétikaként értelmezi a szürrealizmust, hanem éppen mint szellemi beállítottságot kívánja meg-
ragadni. A nemzetközi szürrealizmuskutatás friss kérdésirányait � gyelembe véve, franciaországi, magyarországi, romániai archívumokat, 
kéziratos hagyatékokat átvizsgálva a monográ� a a művekből kibontakozó emberkép és világnézet alapján körvonalazza a magyar szür-
realizmushoz kapcsolható elméleti és szépirodalmi alkotásokat, csoportokat, áramlatokat, kísérleteket. André Breton, a mozgalom ala-
pítója a sorsszerű, döntő találkozásokat kereste és dokumentálta. Ugyanezt teszi ez a könyv is: a szürrealizmus magyar vonatkozásainak 
története ilyen találkozások, csoportos vállalkozások elemzése, művészi pályák és érdeklődési körök egymást metsző rétegeinek feltér-
képezése révén bontakozik ki. A szürrealizmus alkotói hálózatának és érdeklődési köreinek követése nemcsak a mozgalom sok évtizedes, 
bár néha nehezen követhető folytonosságára enged következtetni, hanem a magyar irodalmi mezőben váratlan összefüggéseket, várat-
lan kapcsolódási pontokat is kirajzol. A kötetben a magyar irodalom huszadik századi történetének egy rejtőzködő vonulata bomlik ki. 

BALÁZS IMRE JÓZSEF (sz. 1976) József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Iro-
dalomtudományi Intézetének docense, a Korunk főszerkesztő-helyettese.

A vámpírfilmek alakulástörténetében a hagyománykövető darabok mellett folyamatosan 
jelen vannak a műfaj megújításával, újraértelmezésével kísérletező filmek. Hlavacska 
András monográfiája négy összehasonlító elemzésen (Vámpír a díványon, A vámpír árnyéka, 
Hétköznapi vámpírok, Csadoros vérszívó) keresztül mutatja meg, hogy a kortárs alternatív 
vámpírfilmek a zsáner megújítására törekedve hogyan találnak vissza a gyökereikhez, 
Bram Stoker 1897-ben megjelent Drakula című regényéhez. Egyúttal arra is ráirányítja 
a figyelmet, hogy a 2014 után megjelent vámpírfilmek miképp szakítanak az Alkonyat fém-
jelezte örökséggel. Az elemzések során nem annyira a regény és a filmek cselekményei, 
sokkal inkább poétikai jellegzetességeik, metaforahasználatuk, narratív építkezésük, 
műfajtudatosságuk kerülnek a középpontba. A kiválasztott művek vonatkozásában a Tükör-
képtelenség kérdésfeltevése kettős: hogyan vezethet minket a kortárs vámpírfilmek 
mélyebb megértéséhez, ha részletekbe menően ismerjük Stoker regényét és interpretációit; 
s fordítva, hogyan tárják fel számunkra az alternatív vámpírfilmek a Drakula rejtett 
jelentésrétegeit?  

A kötet megrendelhető vagy kedvezményesen megvásárolható a Ráció Kiadó szerkesztőségében: 
1072 Budapest, Akácfa utca 20.  •  Telefon: 06-1 321-8023  •  e-mail: racio@racio.hu  •  www.racio.hu

A kötet megrendelhető vagy kedvezményesen megvásárolható a Ráció Kiadó szerkesztőségében: 
1072 Budapest, Akácfa utca 20.  •  Telefon: 06-1 321-8023  •  e-mail: racio@racio.hu  •  www.racio.hu

A szürrealisták az emberi pszichét tekintették az utolsó felfedezetlen kontinensnek, és úgy képzelték, tevékenységük lehetőséget nyit 
egy kiterjedtebb, tágasabb valóság feltárására. A magyar szürrealista alkotók különböző nyelveket és kultúrákat, művészeti ágakat és 
tudományos diszciplínákat kapcsoltak össze, kirobbanó szabadságvággyal és feltartóztathatatlan képzelőerővel. Ez a kötet a közkeletű 
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tudományos diszciplínákat kapcsoltak össze, kirobbanó szabadságvággyal és feltartóztathatatlan képzelőerővel. Ez a kötet a közkeletű 
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A vámpírfilmek alakulástörténetében a hagyománykövető darabok mellett folyamatosan 
jelen vannak a műfaj megújításával, újraértelmezésével kísérletező filmek. Hlavacska 
András monográfiája négy összehasonlító elemzésen (Vámpír a díványon, A vámpír árnyéka, 
Hétköznapi vámpírok, Csadoros vérszívó) keresztül mutatja meg, hogy a kortárs alternatív 
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L. Simon László József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, kultúrpolitikus, a Nemzeti Múzeum főigazgatója napjaink irodalmi és közéletének 
sokszínű és összetett életművel rendelkező személyisége. Eddig tizenhét önálló könyve jelent meg, köztük egy macedón nyelvű mű Paszkal 
Gilevszki költő-műfordító tolmácsolásában. Köteteiben fontos szerepet kap a líra, a vizuális költészet, az irodalom határterületeinek kutatása. 
Elméleti írásainak retorikájában, a prózanyelv poétikai kódoltságában pedig dominánsan jelen vannak az esszé és a tanulmány, valamint 
a kritika nyelvi-műfaji jellemzői, szemléleti távlatai, alakításmódozatai, így a kritikaiesszé-írás is.

[…] 
A kutatás második szakaszában a prózai munkásságának jellegzetes sajátosságait vizsgáltam, és az esszéírói tevékenységének értelmező-

értékelő, összefoglaló megközelítését alkottam meg. L. Simon László alkotói pályája nyitányának, első kötete megjelenésének 25. évfordulója 
alkalmából a már megjelent és az új monográ� át egy kötetbe fűzve veheti most kézbe az olvasó.

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik nemcsak szívesen lépnek be egy alkotó világába, de az ismeretlennek feltárására és megérté-
sére is vágynak: egy lineáris vers vagy egy vizuális költemény megfejtésének katartikus hatására, a mindennapjainkat esszékbe vagy akár 
kultúrpolitikai írásokba sűrítő élmények meg tapasztalására. S mindez cum virtute verborum, a szavak erejével történik.

Kelemen Erzsébet

A szavak ereje című monográ� a a válogatott tanulmányokat, kritikákat, befogadói olvasatokat tartalmazó Huszonöt év című könyvvel együtt 
L. Simon László írói jubileumának alkalmából jelent meg.

L. Simon László alkotótevékenységére a műfaji gazdagság jellemző: lineáris költemények, prózaversek, vizuális költészeti alkotások, lettrista 
kompozíciók, konkrét és konceptművek, művészkönyvek, gra� kák, fotográ� ák, intermediális művek egyaránt megtalálhatók az életműben, 
s ugyanez a műfaji heterogenitás jellemző az elméleti írásaira is (esszék, tanulmányok, kritikák, vitairatok stb.): mind-mind a kortárs életmű 
megjelenítői.

[…]
Az irodalmi egyensúlyteremtés, valamint az önazonosság megőrzése fontos feladat. L. Simon László szerint morális kötelezettség és kötelesség. 

Ezt is magában rejti a Huszonöt év című kötet. „Történeteiben él a nemzet, s ha elfelejtjük őseink történeteit, teremtés- és eredetmítoszait, világ-
magyarázatait, akkor nem leszünk ugyanazon nemzet tagjai, amelyhez valaha ők tartoztak” – � gyelmeztet bennünket az író egy ünnepi beszédében. 
Ezeket a történeteket, az identitásunkat erősítő közös élményanyagot is visszaírják életünkbe a művei és az alkotásokat megközelítő-elemző 
befogadók értelmezései.

Egy jubileumi kötetet kézben tartva, befogadói státusból a művészet és az élet profán és szakrális oldalát is mérlegre téve, mások 
megközelítésében, elemzésében feloldódva így gyűjthetünk erőt, nemzeti önbizalmat, ahogy Móricz írta: „nagyra lelkesülést”.

Kelemen Erzsébet

A Huszonöt év című kötet Kelemen Erzsébetnek A szavak ereje. L. Simon László alkotói munkásságáról című monográ� ájával együtt L. Simon László 
író, költő, szerkesztő írói jubileumának alkalmából jelent meg.
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A száz éve született Pilinszky János tiszteletére a szifonline.hu szer kesztői négysorosok 
írására kértek fel huszonöt költőt. A felkérésre született szövegek döntő többsége erős, 
állító mondatokból és sűrűn rakott főnevekből építkezik, hol szorosabban, hol lazábban 
kapcsolódva Pilinszkyhez. Mégsem mondhatjuk, hogy puszta stílusgyakorlatokról vol na 
szó, autonóm alkotások készültek. Az egymástól függetlenül beér ke zett verseket – ezeket 
a fényes cserepeket – egyetlen nagy mozaikba rendezték a kötet szerkesztői. Hiszen, ha 
huszonöt szerző négy sorát összeadjuk, éppen százat kapunk. Annyit, ahány éve Pilinszky 
János szü letett. Az viszont az Olvasó dolga már, hogy meg-megállva, négysorosok labi-
rintusában kalandozik-e, vagy egyben nézi az ötvenkezes százsorost. A rendhagyó, a költő 
századik születésnapjára megjelent „ötvenkezes” költeményt tartalmazó, száz számozott 
példányban – a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány gondozásában – megjelent egyedi 
könyvtárgy jelképes, 1921 forintos áron megvásárolható a kiadótól.
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K E R E S S E  A  K Ö N Y V E S B O L T O K B A N  A  M A G Y A R  M Ű H E L Y  K I A D V Á N Y Á T !

160 festmény, 110 fotó, plakátok, borítók, dokumentumok 
és egy kegyetlen Tudósok válogatáslemez!

A korunkra oly jellemző nemzeti konzultációk mintájára drMáriás a saját művészetével kapcsolatban indított művészeti 
konzultációt, amelyben egy-egy alkotásával kapcsolatban kikérte fontos emberek véleményét Karácsony Gergelytől 
Bödőcs Tiborig, Lovasi Andrástól Till Attiláig, Bukta Imrétől Ladik Katalinig, Gerendai Károlytól Győr�  Pálig, Pataki Ágitól 
Fábry Sándorig, Mécs Mónikától Pándi Balázsig és még hosszan sorolhatnánk.

Ami ennek nyomán létreött, az egy soha nem látott mértékben színes és sokrétű album: drMáriás legjobb festményei 
mellett különleges tárlatvezetésként ott állnak a korunk szellemiségét képviselő személyek kapcsolódó szövegei, alattuk 
pedig képenként az alkotó saját szövegei is. Ezekben elmondja az adott festmény inspirációját, történetét, értelmezését, 
sorsát, valamint egy-egy olyan fénykép is társul a festmény-szöveg együtteshez, amely családi, művészeti vagy doku-
mentációs tartalommal egészítve ki teszi sokrétűségét teljessé.

www.magyarmuhely.hu
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