
Király LLászló zzsoltár-kkantátája • A Zeneakadémia Nagytermében az Országos Rabbiképzõ Zsidó Egyetem
Goldmark kórusának közelmúltban megrendezett hangversenyén került sor Király László héber szövegû zsol-
tár-kantátájának õsbemutatójára. A kantáta Ádám Emil, a kórus alapító karnagya születésének 100. évfor-
dulójára készült. A kompozíciót elõadták a németországi Seesen-ben is, A Zsinagógai Zenei Napok keretében. 

A FFiatal SSzerzõk EEurópai FFórumának 22005-öös ttanácskozása BBudapesten • A franciaországi Les Rencont-
res (Európai Kulturális Városok és Régiók Szövetsége) immár 10 éve munkálkodik az EU tagállamaiban a helyi
és regionális szereplõk közti kulturális együttmûködések ösztönzésén. A szervezet idén 2005. április 21-24
között a XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal egyidõben fõvárosunkban rendezte meg a Fiatal Szerzõk
Európai Fórumának ez évi tanácskozását. A rendezvényen Zala megye, valamint a Nyugat-dunántúli Régió
képviseletében vettem részt (a megye egyedüliként, a régió három társammal együtt delegált). 

A csütörtöki nap nyitóeseménye számomra délután a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében
a Kongresszusi Központban Paolo Coelho Nobel-díjas brazil íróval rendezett beszélgetés volt. Paolo Coelho
személyében rendkívül közvetlen és érdekes embert ismerhettünk meg, aki nem fáradt rutinnal válaszol-
gatott, hanem úgy tûnt, valóban fontos számára, hogy regényeit kik olvassák. A standok között örömmel
fedeztem fel a Romániai Magyar Könyves Céh pavilonját, ahol rendkívül színvonalas kiadványokat láttam.
Találkoztam az erdélyi testvérvárosunkat, Marosvásárhelyt képviselõ, lapunkban is publikáló Sebestyén
Mihály íróval, aki, mint legutóbb a határon túli magyar kiadók lendvai tanácskozásán, a Pannon Tükör
munkatársainak mielõbbi baráti látogatását szorgamazta. Ugyanígy régi ismerõsként üdvözöltem az elsõ-
sorban szépirodalmi és vallási tárgyú kiadványokra szakosodott kolozsvári Koionia Kiadó fiatal tulaj-
donosát. A Nemzetközi Könyvfesztivál hivatalos nyitófogadására csütörtök este a Petõfi Irodalmi Mú-
zeumban került sor. Itt sikerült konzultálnom néhány francia vendéggel, a tanácskozást szervezõ
alapítvány munkatársaival, akiktõl meghívást kaptam a jövõre esedékes újvidéki (Novi Sad) konferenciára.
A PIM igazgatónõje, Csorba E. Csilla köszöntõ szavai után a nyitó ülés az irodalmi alkotást, a fiatal szerzõk
lehetõségeit tárgyalta a Les Rencontres elnöke, Roger Tropeano vezetése mellett. A résztvevõk anyanyelvi
sokszínûsége miatt a magyar, angol és francia nyelvû elõadások, hozzászólások értését szinkrontolmácsok
segítették. A nyitó ülésen Menyhért Anna, a JAK elnöke, Mario Baudino olasz író és Hugh Look tartott
elõadást. Mario Baudino elsõsorban hazai tapasztalatait osztotta meg a közönséggel, míg Menyhért Anna
a fiatal magyar szerzõk publikációs lehetõségeirõl beszélt. Hugh Look A kiadás az EU-ban címû projek-
toros beszámolója szociológiai elemzésként elsõsorban adatokra épült. Számomra ezek közül a legmeg-
döbbentõbb az a 2001-es kimutatás volt, miszerint az EU országaiban élõ megkérdezett fiatalok közül ez
évben 13% több, mint 8 könyvet olvasott, 15% 4-8 között, 39% 2-4 között, míg a válaszadók harmada,
33% kevesebb, mint kettõt. Ez az arány nagyjából megfelel a magyarországi viszonyoknak és sajnálatos,
hogy az olvasás mellõzése már az egyetemi bölcsészhallgatók körében is tapasztalható.

Az elõadásokat követõ kerekasztal-beszélgetésen a kiadás európai helyzete és a felmerülõ problémák
kerültek tárgyalásra. André Schiffrin, az Amerikai Egyesült Államokból érkezett író és független kiadó
hazája és Európa kiadási lehetõségeirõl beszélt, Zoran Hamovic, a szerb-montenegrói CLIO Kiadó vezetõ-
je pedig honi tapasztalatait osztotta meg velünk. Mezey Katalin levezetõ elnöknõ, az Írók Szakszerve-
zetének fõtitkára a rendszerváltozással cenzúrától való függésébõl kilépett, megváltozott magyar könyvki-
adási helyzetrõl szólt. Példaként említette, hogy az utóbbi három év legnépszerûbb magyar írói közül ket-
tõnek – Márai Sándorról és Wass Albertrõl van szó – szövegei csak a rendszerváltozás után váltak az
olvasók számára legálisan hozzáférhetõvé. 

A kerekasztal-beszélgetés után az ugyancsak Nyugat-dunántúli régiót képviselõ fiatal költõvel, Szalai
Zsolttal, a tehetséges pályakezdõ alkotók folyóirat-közléseinek lehetõségeirõl beszélgettem. A Fiatal
Szerzõk Európai Fórumának budapesti tanácskozását összességében rendkívül hasznosnak értékelem. A
kiváló szakmai elõadóknak köszönhetõen betekintést nyerhettem az EU kiadási rendszerébe és a fiatal
szerzõk – akik a jövõben ezt a rendszert alapvetõen meghatározzák – publikálási lehetõségeinek módjai-
ba (különös tekintettel az állami, kiadói támogatásokra, különbözõ pályázatokra). Itt szerzett ismereteimet
remélhetõen fel tudom használni a régió és a történelmi Zala megye fiatal szerzõinek érdekében. 

Szemes Péter
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Ifjúsági rregény aaz 11956 fforradalomról • A Móra Ferenc Könyvkiadó a Tavaszi Könyvfesztiválra jelentette
meg Lackner László: A skorpió jegyében, avagy kamaszkorunk forradalma címû ifjúsági regényét, amely
1989-es elsõ kiadás átdolgozott, bõvített változata. Péntek Imre – a kötet egyik lektora – a következõ gon-
dolatokkal ajánlja az olvasók figyelmébe a könyvet:

„Felbecsülhetetlen értékû, kegyes ajándéka a sorsnak, ha
tizenévesként átélhetjük a történelem sorsformáló, megrendítõ
pillanatait. Ezt jelentette nekem tizenhárom évesen az 1956-os
forradalom és szabadságharc“ – nyilatkozta a szerzõ. 

A könyv ezen napok élményeibõl építkezik és elmeséli,
ahogy egy átlagos nagyközség kamaszai körül felbolydul a
világ; Budapesten, majd az egész országban fellángol a for-
radalom. A szomszédos laktanyából fegyverek garmadája kerül
az emberek – és a gyerekek – kezébe, ettõl a pillanattól bármi
megtörténhet. A felnõttek szervezik a falu védelmét a támadó
szovjet harckocsikkal szemben, eközben a fiúcsapat élete
értelmét, a Kerka-parti bunkert készül visszafoglalni az ellen-
séges bandától – most már természetszerûen igazi
fegyverekkel. A fõhõs Cila, ebben a felfordult, forrongó világ-
ban találkozik élete elsõ szerelmével, Valival.

Vajon a kettõs tragédia felé sodródó történések hol és hogyan zárulnak? Tudjuk, a nemzeti tragédia
bekövetkezett, de kinek milyen személyes veszteséget kellett még elszenvednie?

A könyv izgalmas, szellemes és lírai töltetû kamaszregény, amely árnyaltan ábrázolja, hogy mit jelen-
tett a magyar embereknek az 1956-os forradalom?“

A szerzõ dedikálta a kötetét több alkalommal a Kongresszusi Központban a könyvfesztiváli ren-
dezvényeken, valamint Zalaegerszegen a Keresztury Könyvesboltban.

Nagykanizsai vversantológia • A közelmúltban jelent meg a Nagykanizsán és környékén
élõ költõk antológiája, Lélekírók címmel, József Attila 100. születésnapja elõtt tisztelegve.
A kötet az Aranyecset Irodalmi, Képzõmûvészeti, Elõadómûvészeti és Zenei Egyesület gon-
dozásában jelent meg, Kardos Ferenc szerkesztésében. (A hátsó borító, Károlyfi Zsófia
munkája.)

József AAttila-kkonferencia • A Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, a Ljubljanai Ma-
gyar Nagykövetség és a Maribori Magyar Kultúrklub Ljubljánában, a Maribori Egyetem Magyar Tanszékén
május 12-én egész napos konferenciát rendezett Kortársunk, József Attila (Attila József – Nas sodobnik)
címmel. Elõadást tartott H. Nagy Péter (JPTE, HU): J. A. megkettõzései – egy olvasásalakzat nyomában,
Németh Zoltán (Eperjesi Egyetem, SK): József Attila 1945 után írt posztmodern versei (Parti-Nagy átiratok),
Zágorec-Csuka Judit (Lendva, SLO): József Attila költészetének posztmodern hatása a muravidéki magyar
költõkre, Péntek Imre (Zalaegerszeg, HU): Közelítések egy fordulóponthoz (Az a bizonyos 1931-es év
József Attila életében és pályáján), Bence Lajos (Lendva, SLO): Szervesülõ idõ, mozduló tárgyak (J. A.
expresszív motívumvilágának néhány vonatkozása), L. Varga Péter (HU): Szocializmus vagy retorika, Varga
József (SLO): József Attila költészete a szlovéniai kétnyelvû – szlovén-magyar – oktatásában, Klujber
Brigitta (Lendva, SLO): József Attila költészete az oktatásában, Hagymás István( Lendva, SLO): Szinkroni-
citások József Attila életében és életmûvében. A tanácskozás programját színesítette Würtz Ádám kiállí-
tása, József Attila verseire készített grafikai lapjaiból. 
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