
156    Egyéb műfajok R E P E R T Ó R I U M |  Sz iF 2019/1 

990. Nyerges Gábor Ádám: Élete és bukása. 
(részlet a Mire ez a nap véget ér munka-
című, készülő regényből). = Zempléni 
Múzsa, 4/72–75. p.

991. Nyerges Gábor Ádám: A hezitálási idő 
lejárta. [Regényrészlet – Mire ez a nap 
véget ér]. = Forrás, 11/68–73. p.

992. Ódor László: Nyelvindulás. = Korunk, 
9/101–113. p.

993. Pálfalusi Zsolt: A világ legszebb kutya-
temetője. Regényrészlet. = Hitel, 12/14– 
30. p.

994. Sándor Iván: Budapesti séták. [Regény-
részlet]. = Jelenkor, 12/1424–1434

995. Szabó Róbert Csaba: Kháron gyermekei. 
A térképen az X. (6. fejezet). = Látó, 
12/33–39. p.

996. Szalay Zoltán: Faustus kisöccse. [Regény-
részlet]. = Irodalmi Szemle, 5/3–8. p.

997. Szalay Zoltán: Faustus kisöccse. regény-
részlet. = Jelenkor, 11/1234–1237. p.

998. Szászi Zoltán: A hajószakács fia és a nát-
hás Szfinx. = Irodalmi Szemle, 5/83–
88. p.

999. Szendi Nóra: Természetes lustaság. [Re-
gényrészlet]. = Kalligram, 10/26–33. p.

1000. Szöllősi Mátyás: Simon Péter. (Rész-
let). = Tiszatáj, 12/5–21. p.

1001. Tóbiás Krisztián: Kicsi gyíkocskák na-
poznak a lövészárokban. (1999–2001). 
[Regényrészlet]. = Alföld, 11/18–23. p.

1002. Török Miklós: Kutyadolgok. (részlet). = 
Várad, 10/4–6. p.

1003. Zalán Tibor: Anya-ébresztő-sirató. (Szi-
lánk a Papírváros négy c. regényből). = 
Tiszatáj, 12/22–24. p.

1004. Zalán Tibor: Papírváros-szilánkok. 
[Re gényrészlet]. = Élet és Irodalom, no-
vember 16. 15. p.

1005. Zelei Miklós: A három Szópataki test-
vér. [Regényrészlet – Mandulafecske]. 
= Forrás, 11/6–11. p.

Közönség előtti előadásra szánt mű

1006. Forgács Miklós: Csápok. Jelenetek egy 
lázasságból. I. = Irodalmi Szemle, 6/ 
14–17. p.

1007. Gökhan, Ayhan: Áldozatkirálynő. Drá-
mamese. = Látó, 12/69–80. p.

1008. Háy János: Apa lánya. (Belső beszéd 
külső szereplőkkel). = Mozgó Világ, 
11/33–52. p.

1009. Soóky László: A nagy (cseh)szlovákiai 
magyar forradalmi gulyásparti. [Mono-
dráma]. = Irodalmi Szemle, 6/45–66. p.

1010. Száraz Miklós György: Éj a Hargitán. 
= Székelyföld, 12/23–40. p.

1011. Terék Anna: A schwarzwaldi. [Dráma]. 
= Híd, 8/39–49. p.

Átmeneti műfajok

1012. Nemes Z. Márió: Privát. (Részletek egy 
verses regényből). = Hévíz, 6/532–533. p.

1013. Nemes Z. Márió: Privát. (Részletek egy 
verses regényből). = Kalligram, 10/24–
25. p.

1014. Nemes Z. Márió: Privát. (Részletek egy 
verses regényből). = Tiszatáj, 11/21–22. p.

Képregény

1015. Vincze Ferenc – Csillag István: Sa-
vanyúkáposzta. = Helikon, november 
10. 22. p.

1016. Vincze Ferenc – Csillag István: Tá-
voli kikötő felé. = Helikon, november 25. 
22. p.

1017. Vincze Ferenc – Csillag István: Tük-
röződések. = Helikon, december 10. 22. p.

1018. Vincze Ferenc – Csillag István: Vizs-
ga. = Helikon, december 25. 22. p.

(Összeállította: Zahari István)

SZÁMUNK SZERZŐI

Boka László (1974) irodalomtörténész, az OSZK tudományos igazgatója

Bordás Máté (1995), az ELTE BTK magyar-német tanári szakos hall-
gatója

Csécsei Dorottya (1985) esztéta, az ELTE BTK doktorandája

Förköli Gábor (1986) az ELTE BTK oktatója

Fritz Zoltán (1979) art director

Gyöngyösi Lilla (1992) újságíró, kritikus

Havasréti József (1964) író, kritikus, a PTE BTK oktatója

Herczeg Ákos (1983) irodalomtörténész.

Hlavacska András (1989) kritikus, az ELTE BTK doktorjelöltje

Krupp József (1980) klasszika-filológus, kritikus

Lapis József (1981) szerkesztő, irodalomtörténész, a Sárospataki Refor-
mátus Teológiai Akadémia tudományos munkatársa

Nagy Marietta (1973) műfordító, turkológus  

Veréb Árnika (1995) kritikus



Babits Mihály költői életműve mögött prózai művei, regényei és novellái 
háttérbe szorulnak, kevéssé ismertek. E két részből álló kötet, első felében 
hét tartalmilag és formailag egy máshoz kapcsolódó elbeszélést tárgyal, 
kettős célt tűzve maga elé: editio minor-jellegű szövegközlésük mellett 
más és más szempontok alapján elemzi  is azokat. Az értelmezések bemu-
tatják azt a változatos, a versekkel rokon nyelvi–gondolati világot, ami 
forrás, élmény, inspiráció hármasában vált lírai prózateremtő erővé. A má-
sodik rész az Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom című regény keletkezé-
sével, kiadás-, valamint be fogadástörténetével foglalkozik. E regényében 
Babits helyettesítette a teremtő utánzást egy elképzelt jövő teremtésével, 
amely intésként a ma olvasója számára is aktualitások hordozója lehet.

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
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Az 1950-es évek elfelejteni kívánt sztálinista showműsoraiban számos 
ma is ismert (Honthy, Alfonzó, a Latabárok stb.) és már akkoriban sem 
ismert előadó szerepelt. Sőt, több olyan is, akiket akkor még nem ismer-
tek, de mára közismertté váltak (Romhányi József, Szenes Iván, Klapka 
György stb.). A korszak politikai irányítása a színházra is csak saját pro-
pagandája szócsöveként tekintett, ezért több kísérlet történt a koráb-
ban „csak” szórakoztató műsorok átalakítására és az államszocialista 
rendszer elvárásainak való megfeleltetésére. A könyv az előadók, szín-
ház igaz g a tók és kultúrpolitikusok attitűdjeinek, irányítási mechanizmusai-
nak enciklopédiája, melyek közül több is máig meghatározó a pesti 
szórakoztatóipar működésében és működtetésében. A kirajzolódó sorsok 
és törté netek mellett a kötet forrásgyűjtemény is egyben, mivel számos 
újonnan feltárt, azóta elérhetetlen vagy egyszerűen megsemmisült képet, 
interjút és dokumentumot közöl.

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
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Arany János és Tompa Mihály bő két évtizedig, 1847-től 1868-ig levelezett. 
Arany László 1888-ban így méltatta ennek a levelezésnek a jelentőségét: „Ez 
volt atyámnak legtartósabb s legösszefüggőbb láncolatban folyó levelezési 
viszonya. Mintha naplót vitt volna, oly részletesen föllelhetők benne az ő 
kevés külső változással folyt életének eseményei, oly híven tükröződik kedé-
lyének minden hullámzása.”  Arany Pető� vel folytatott jelentős levelezésé-
vel együtt ez a levélkrónika közkincsnek is tekinthető, hiszen ily mértékben 
nem láthatunk be a magyar irodalom e periódusából senkinek sem az alko-
tói műhelyébe, sem a mindennapi, hétköznapi viszonyaiba vagy a történel-
mileg oly jelentős korszak személyes megélésébe, amely felettébb izgalmas és 
drámai volt esetükben irodalom- és költészettörténeti szempontból éppúgy, 
mint a nagypolitika, a történelem vonatkozásában. Hiszen „hőseink” átélték 
az 1840-es évek reményekkel telt korszakát, majd a szabadságharc bukását, 
az abszolutizmus, a Bach-korszak megpróbáltatásait és a 60-as éveknek hol 
enyhülő, hol szigorodó, végül a kiegyezésbe torkolló fordulatait. Két pálya-
kép alakulását, a főbb művek keletkezéstörténetét követhetjük nyomon, 
miközben bepillantást nyerhetünk a két művész időnkénti zajos sikereibe 
és megrendítő magánéleti tragédiáiba. Két olyan költő, ember sorsába, akik-
ről Krúdy így írt: „Ez a fér� típus volt az, amely Magyarországot fenntartotta, 
téli sarat elbíró csizmában viselte el a megpróbálta tá sokat, zsoltáros hittel 
bízott a jövendőben, és halk rajongással gondolt a nemzeti ideálokra. Ez az 
embertípus őrizte meg helyét a földrészen a kő szilárdságával, a só nehéz-
ségével és a tölgyfa életkorával.”

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
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