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Jász Attila fõszerkesztõ sajnos nem ért rá
pályázati elfoglaltsága miatt, így „csak”
Csendes Toll érkezett Tatára, a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtárba 2013. ok-
tóber 9-én. 

Ezzel a mondattal jelezte az este kez-
detén Jász Attila, hogy most minden hi-
vatalos kötöttségtõl mentesen, barátként
érkezett, régi barátok közé. Az említett
Csendes Toll, aki egy indián belsõ béké-
jével, bölcsességével, életszemléletével
írja verseit, természetesen szintén maga
Jász Attila, de ez a szerepjáték fontos,
szerves része életének. Rögtön az este
elején felidézett egy hajdani indián törzs-
fõnököt, Seattle-t, aki gyönyörû beszéd-
del igyekezett meggyõzni a hódítók pa-
rancsnokát, megvédeni népe érdekeit,
természetesen eredménytelenül. A költõ,
indián sorsot vállalva, törekszik jobbá
tenni az õt körülvevõ világot. Ennek bi-
zonyítására hangzottak el a Földes Lász-
ló, alias Hobó által felolvasott, Csont-
váryt idézõ versek, melyek a Kortárs 
Kiadónál most megjelent, Belsõ árnyék
címû kötetbõl valók. 

Az elõadásra ellátogatott a kötetet
festményeivel gazdagító Muzsnay Ákos
is, aki magányos, zárkózott alkotó – szin-
te sosem ad el képet, és nagyon ritkán ál-
lít ki –, ám kedélyes, vidám egyéniség.  
A kép hallgatag költemény, a költemény
beszédes kép – fogalmazta meg frap-
pánsan a képzõmûvészet és a költészet
összefonódását jellemzõ mondatát a fes-
tõmûvész. Most – szakítva a hagyomá-
nyokkal – a barát, Jász Attila biztatására
a verseskötetet illusztráló képekbõl kiál-
lítást terveznek a közeljövõben. A kötet
borítóján három elmosódott alak látható,
s a könyvben szereplõ versek is három
személy köré csoportosulnak: Csontváry,
Tarkovszkij és egy fiatalon elhunyt ma-
gyar alkotó, Kaposi Tamás alakja köré,
aki mindössze másfél év alatt hozott lét-
re maradandó életmûvet. Jász Attila szá-
mára e három személy története magáról
az energiáról szól, a világon fellelhetõ
progresszív erõkrõl.  Csontváry nyomá-
ban járván Taorminában felkereste a
színházat, s a valóság csak halvány, kilú-
gozott utánzatnak tûnt Csontváry alkotá-
sához viszonyítva. A festõ olyan dimen-
ziókat is láttatott, melyek túlmennek a
valóságon. Csak így érdemes ecsethez
nyúlni. 

Horváth Balázs, a Kortárs Kiadó ve-
zetõje, Zalán Tibor most készülõ ötköte-
tes munkájáról, a Papírvárosról beszélt,
melyet szintén Muzsnay Ákos képei tesz-
nek gazdagabbá. Varga Bea szerkesztõ
hírül adta, hogy egy kis kiadót hoztak lét-
re néhányan Totaliber néven, szinte anya-
gi háttér nélkül, csupán elhívatottságból,
s már sikerült megjelentetniük egy anto-
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lógiát. Jász Attila versei most németül is
napvilágot láttak.  A fordító, Kalász Or-
solya Hobóval együtt idézte a verseket,
elõbb magyarul, majd Kalász Orsolya
tolmácsolásában németül. Rónai-Balázs
Zoltán, a Hochroth Kiadó vezetõje el-
árulta, hogy kézi kötéssel készülnek a
könyveik, a kiadó alapításától kezdve
azonos külsõvel. Számozott példányokat
készítenek, és mindig igény szerint jelen-
tetik meg õket. Felolvasóesteken vagy az
interneten keresztül lehet megvásárolni a
karcsú, fekete, elegáns köteteket.

Befejezésül Földes Lászlót (Hobót)
kérdezte terveirõl a mûsorvezetést házi-
gazdaként magára vállaló Jász Attila. Ho-
bó elárulta, hogy egy archívum létreho-
zásán dolgozik, melyben megtalálhatók
lennének az általa képviselt, rockba oltott
versinterpretációk. A már meglévõ József
Attila- és Pilinszky-estje mellé most
Ady-esten dolgozik. 

Az este zárásaként Jász Attila elme-
sélte legközelebbi terveit. Szeretne Tatán
egy Csokits-archívumot létrehozni, me-
lyet a Kuny Domokos Múzeumban õriz-
nének és kutatható lenne. (Csokits János
Tatán élte élete utolsó éveit.) Az irodalmi
hagyaték gondozása Jász Attila kezében
van, s ezt õ méltó módon szeretné az utó-
korra áthagyományozni, mint egy „vég-
vári harcos, akit bár körülvett az ellenség,
a harcot sosem adja fel.” ■
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A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
rajzpályázatot hirdetett alsó tagozatos
gyermekeknek Könyvtári böngészõ cím-
mel. 

Szép számmal érkeztek pályamun-
kák, voltak, akik kitûnõen megmutatták
rajzukon, hogy miben is különbözik a
böngészõ bármely más könyv illusztráci-
ójától. Kis alakok, sok esemény, aprólé-
kos kidolgozás, gazdag színhasználat 
jellemezte az alkotásokat. Láthattunk a
hagyományos technikák alkalmazásán
kívül – mint a zsírkréta, színes ceruza,
vízfesték – selyemfestészeti eljárással
készült képeket is. Örülünk, hogy bár al-
só tagozatosoknak írtuk ki a pályázatot, a
nagyobbakat is megihlette a feladat. Va-
lamennyi munka megtekinthetõ a
Magyary Zoltán Mûvelõdési Központ
aulájában, és a könyvtár melletti folyosó-
részen.

A pályázat eredményhirdetését a
könyvtári héten, 2013. október 9-én tar-
tottuk. Különlegesség, hogy a két kor-
csoport, az 1–2. osztályosok és a 3–4.
osztályosok díjazottjai Schmal Róza il-
lusztrátortól vehették át a jutalmakat. 
Róza a Budapesti böngészõ címû könyv
képeinek készítõje, szívesen látogatott el
hozzánk, hogy beavassa a gyermekeket a
böngészõ készítésének rejtelmeibe. Elõ-
adásában képekkel szemléltette a kétkezi
munkától a nyomdai kivitelezésen át a
könyv létrejöttéig tartó munkálatokat.
Megtudtuk, hogy amikor el kellett dönte-
nie, mely budapesti épületek, városré-
szek szerepeljenek a könyvben, mindösz-
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