
„Valahonnan valamit kiválasztani – mindig is nehéz feladat. Száz írót is az, száz magyar írót szin-
tén, száz (cseh)szlovákiai magyart nemkülönben. Milyen célból került sor a válogatásra, hogyan,
milyen szempontok figyelembe vételével állunk neki a munkának – alapvetõ kérdések ezek.
Miközben biztosak lehetünk abban, hogy valaki érdemtelenül mindig kimarad a névsorunkból,
álljunk neki bármelyik oldalról is, legyünk bármennyire is elvszerûek, következetesek.
Mindenekelõtt természetesen arra kell legfõképpen ügyelnünk, hogy a kiválasztott részben
valamiképp s mindig benne legyen az egész. 

Esetünkben arra törekedtem, hogy a kereken kilenc évtizedes történetre visszatekintõ (cseh)
szlovákiai magyar irodalom következõkben sorjázó száz alkotója egyúttal ennek a nemzetiségi 
literatúrának, a magyar irodalomnak a Magyarország mai – 1918-1919 utáni – határain kívül
születõ részei közül a Csehszlovákiában illetve Szlovákiában keletkezett fejezetét egészében is
képviselje és jellemezze. 

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának mostani kezdeményezése, mostani kiadványa mindazok –
pedagógusok, könyvtárosok, a közmûvelõdésben dolgozók, diákok, a tájékozódni vágyó olvasók
– figyelmébe biztosan ajánlható, akik munkájukhoz, tájékozódásukhoz a magyar irodalom e
vidékeken létrejövõ mûveinek, illetve az innen induló alkotói törekvéseknek, jelenségeknek,
értékeknek a szélesebb körû megismeréséhez és megismertetéséhez keresnek támpontokat.”

Tóth László

SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK

ARCKÉPCSARNOKA

Szerkesztette: Tóth László
Megjelent 2009-ben 800 példányban
Ára: 10 €
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A SZMÍT kiadványai megvásárolhatók a Társaság irodájában (Kukuèínova utca 459, 
92901 Dunaszerdahely), vagy megrendelhetõ a +421/911/239-479-es, 

valamint a +421/31-552-79-64-es telefonszámon.
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A Kassák-kód
Szerkesztette Juhász R. József, H. Nagy Péter,
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2008. 208 p. 
Mappa: 50 számozott példány, 475 x 225 mm.

2007. március 22-24. között A Kassák-kód címmel került megrende-
zésre az a nagyszabású nemzetközi szimpózium, mely Kassák Lajos
(1887–1967) életmûvével foglalkozott. Az azonos címû kötet 
a szimpóziumon elhangzott elõadások szerkesztett, illetve bõvített
változatát tartalmazza.

Az avantgárd mûvész életmûvének rétegzettségébõl, összetettsé-
gébõl következik, hogy lezárhatatlan kérdések sokaságával szembesül-
het az, aki – csak részlegesen is – megkísérli felsorakoztatni azokat az
inspiratív tényezõket, melyeket Kassák az utókorra hagyott. Ebbõl adó-
dóan a Kassák-jelenség rendkívül sokféle megközelítésre adhat alkal-
mat, A Kassák-kód tehát a témák és értelmezésmódok sokaságát vo-
nultatja fel. Néhány ezek közül: Kassák költészete, Kassák és a zene
kapcsolata, Kassák önéletírásai, Kassák képzõmûvészeti tevékenysége,
Kassák szabadkõmûvessége, Kassák intermediális érdeklõdése, Kassák
viszonya a fontosabb avantgárd mûhelyekhez és folyóiratokhoz. A kö-
tetbe került írások igen magas színvonalon tárgyalják az említett rész-
területeket, ugyanis a szerzõk az általuk hozott téma elismert szakértõ-
inek számítanak (Deréky Pál, Peter Weibel, Csehy Zoltán, Mekis D. Já-
nos, Papp Tibor, Suhajda Péter, Dárdai Zsuzsa, L. Varga Péter, L. Simon
László stb.). A kiadvány anyagát ily módon azok is érdeklõdéssel ol-
vashatják majd, akik átfogó képet szeretnének kapni a mûvész pálya-
futásának fõbb állomásairól.

A Kassák-kód címû kötet megerõsíti azt a tapasztalatot, hogy Kas-
sák nem tekinthetõ egymûves, egymûfajú, egyoldalú, egyirányzatú
stb. mûvésznek. Az életmûvet ugyanis olyan nyitott horizontba állítja,
amely alapján végképp kijelenthetõ: Kassák az egyik legélõbb avant-
gárd klasszikus. A szimpózium jelentõs visszhangot váltott ki a médi-
ákban, s minden bizonnyal a belõle készült könyv is újabb elvárásokat
generál majd az életmû iránt. 

A könyvvbõl 50 exkluzív, díszdobozos verzió is készült, amely 
13 mûvész számozott, szignált szitanyomatát (Dárdai Zsuzsa, 
Fajó János, Juhász R. József, Ladik Katalin, Michel Giroud, Nicola
Frangione, Papp Tibor, Saxon Szász János, L. Simon László, Székely
Ákos, Szkárosi Endre, Szombathy Bálint, Tóth Gábor), DVD mellék-
letet (Kassák Lajos utolsó televíziós interjúja, Tóth Gábor Black
Kassák c. koncertfilmjének részlete, Papp Tibor, Anat Pick és Nicola
Frangione hangkölteményei, valamint Sáry László Kassák Hommage
c. zenei szerzeménye), továbbá Kassák Lajos életében megjelent
könyveinek és mappáinak címlapjaiból készült plakátot és bõvített
bibliográfiát tartalmaz. 

A könyv 9 eurós, a mappa – korlátozott számban – 150 eurós áron
megrendelhetõ a Szlovákiai Magyar Írók Társasága címén emailben:
szmit@mail.t-com.sk
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Zsé arca
Szlovákiai magyar szép
versek 2004
Szerkesztette: 
Csanda Gábor
ára: 5 €

A képzelet ráfogásai
Szlovákiai magyar szép
próza 2004
Szerkesztette:: 
Keserû József
ára: 5 €

A bámész civil
Szlovákiai magyar szép
versek 2005
Szerkesztette: 
Zalán Tibor
ára: 7,60 €

Honvágy
Szlovákiai magyar szép
próza 2005
Szerkesztette:: 
Závada Pál
ára: 9,60 €

Én ámulok, hogy elmulok 
Felvidéki anziksz 2005
Szerkesztette: 
Hodossy Gyula
ára: 9 €

Szlovákiai magyar szép
versek 2006
Szerkesztette:
Kukorelly Endre 
ára: 8,80 €

Szlovákiai magyar szép
próza 2006
Szerkesztette:
Csaplár Vilmos 
ára: 8,80 €

Szlovákiai magyar szép 
irodalom 2007
Szerkesztette:
Tõzsér Árpád és Grendel Lajos 
ára: 9,80 €

Szlovákiai magyar szép 
irodalom 2008
Szerkesztette: 
Csanda Gábor
ára: 9,90 €

Szlovákiai magyar szép 
irodalom 2009
Szerkesztette: 
Csanda Gábor
ára: 10 €
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