
SZÁMUNK SZERZŐI

Böszörményi Márton (1989) író, kritikus

Halter András – Kultember (1974) alkotóművész

Hlavacska András (1989) irodalomtörténész, kritikus, a Debreceni 
Egyetem oktatója

Kazaoka Yuuki  (1985) germanista, irodalomtörténész, a tokiói Kitasato 
University oktatója

Kiss Ádám László (1982) angol-francia szakos bölcsész

Kolozsi László (1970) író, forgatókönyvíró, dramaturg, egyetemi oktató

Komor Zoltán (1986) író

Moskát Anita (1989) író, szerkesztő

Nagy Levente (1967) irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem oktatója

Pintér Bence (1991) író, újságíró

Sütő Fanni (1990) író, fordító

Vincze Richárd (1997) kritikus, mesterszakos egyetemi hallgató
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Franz Hodjak Homokkal teli bőrönd című regénye egy erdélyi szász 
család, Bernd Burgerék kivándorlásának, pontosabban bolyongásá-
nak és meg nem érkezésének történetét meséli el a szerzőre jellemző 
abszurd stílusban. Ezek a vargabetűk alkalmat szolgáltatnak az em-
lékezésre, az identitással, (ki)vándorlással, hazával, „hontalanságok-
kal” kapcsolatos kérdéseken való töprengésre. A kivándorlást meg-
jelenítő regényben megjelennek a romániai diktatúra rémképei, 
a Securitate kihallgatásai, melyek minduntalan betüremkedtek az 
egyes ember hétköznapjaiba, továbbá a szülőföldjét elhagyó ember 
bizonytalansága és identitásválsága is központi témává válik.

Franz Hodjak író, költő, szerkesztő, műfordító 1944-ben született 
Nagyszebenben. 1992-ben, az utolsó kivándorló szászok egyikeként 
hagyta el hazáját és választott városát, Kolozsvárt. Jelenleg a német-
országi Usingenben él, írói munkásságát számos irodalmi díjjal 
méltatták.
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Bodor Ádám a Verhovina madarai című regényében kerül említésre 
Eronim Mox titokzatos szakácskönyve, melyben receptek és történetek 
egyaránt sorakoztak. Most több mint harminc kortárs író tett kísérletet 
arra, hogy lejegyezze a rég eltűntnek tartott könyv receptjeit.

Hol készítik a legízletesebb báránysikolylevest? Hogy lesz a gyapjas 
tintagombából szaftos paprikás? Tényleg a tárkonyos csicsóka hozza ki 
legjobban az omlós hódhús zamatát? Eronim Mox elveszettnek hitt, ősi 
szakácskönyve ilyenféle kérdésekre is válaszokat keres. A kötetben közölt 
történetek varázslatos gasztronómiai utazásra hívnak Jablonska Poljana 
és Pregyina vidékére, Halmaherára vagy a Kolinda-erdő fenyvesei közé. 
Megtudjuk végre, hogy szederborhoz passzol-e a papagáj, de a könnyű 
labodalevesek titkára is fény derül, ahogy tisztázódik az is, mit jelent, ha 
valaki nyehöcével álmodik. Tartanak otthon ördögcérnát és angyaltrom-
bitát? Az ebből a bűvös könyvből megismerhető főzetekhez mindegyik 
jól jöhet! Eronim Mox receptjeit lassan és �noman tanácsos olvasni. Úgy, 
ahogy főzni, bort inni és élni is érdemes.
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A történettudomány alapjairól folyó jelenlegi viták kulcsszava a kul-
túrtörténet, ami jól jelzi azt, hogy a történettudomány nyitottá vált 
olyan rokontudományok felé, mint például az etnológia, az irodalom-
tudomány vagy a filozófia. Azt is jelenti másfelől, hogy a történelem-
ről megtudni valamit elválaszthatatlan attól a másik igénytől, hogy 
önmagunkról tudjunk meg valamit – és hogy ez nem megkérdőjelezi, 
hanem fontosabbá teszi a történelmi tudást.

A Kultúrtörténeti kompendium fejezetei áttekintést adnak a téma tör -
té netéről, bemutatnak számos fontos művet és gondolkodót, meg is-
mer  tetnek a lényeges elméleti megközelítésekkel és problémákkal, 
sőt felhívják a figyelmet az esetleges elméleti és gyakorlati korlátokra 
is. A kötetben olvasható kulcsszövegek segítségével az olvasó számos 
esetben végigkövetheti a kiválasztott szerző eredeti gondolatmenetét, 
az esettanulmányok révén pedig egy-egy jelentősebb munka lényegi 
kérdéseit ismerheti meg a szerző összefoglalásában. A kötet ezáltal 
nemcsak a kultúrtörténet, hanem a mögötte álló kultúratudományos 
gondolkodás mélyrehatóan alapos bemutatását is adja.

2020
440 oldal

4499 Ft

A történettudomány alapjairól folyó jelenlegi viták kulcsszava a kul-

2020
440 oldal

4499 Ft



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

Grünwald Béla (1839–1891) Zólyom vármegyei alispán a szlovák nemzeti em-
lékezet egyik legnegatívabb alakja – szlovák kortársai szerint az emberevő 
szörnyeteg, aki egy személyben testesíti meg a nem magyar nemzetiségek el-
nyomását az 1918 előtti Magyarországon. De vajon hogyan jutott el Grün wald 
szlo vák ellenes meggyőződéséig? Erre keres válaszokat Demmel József kötete, 
amelyben nemcsak Grünwald szlovákellenes lépéseit, de családját, diákéveit, 
hivatalnoki pályájának első szakaszát is megismerhetjük, miközben feltárulnak 
előttünk a megyei politikai élet intrikái, a személyes összeütközésekből, pozí-
cióharcokból kialakuló és nemzetiségi vitákká fajuló konfliktusok. De meg-
tudhatjuk azt is, hogy mi köze volt Grünwald magán életének, szerelmi viszo-
nyainak vagy épp eddig ismeretlen, még saját szülei elől is eltitkolt törvénytelen 
fiának a szlovák–magyar konfliktusokhoz, vagy hogy milyen összefüggés lehet 
a közéleti harcokban elszenvedett traumák és Grünwald öngyilkossága között?

Ezek a kérdések persze sokszor ismeretlen terepre, az informális politika 
kulisszái, a közvélemény nehezen kitapintható változásai, a magánélet leg-
intimebb pillanatai közé vezetnek, mégis érdemes feltenni őket. Hiszen, ha 
Grünwaldot nem pusztán emberevő szörnyetegnek, hanem hús-vér embernek 
tekintjük, ha megpróbáljuk megismerni motivációit és ambícióit, tapasztala-
tait és sérelmeit, erényeit és hibáit, talán pontosabban megérthetjük a szlovák–
ma gyar közös múlt egyik legsúlyosabb konfliktusát is.
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Szerkesztők:
Demus Zsófia (képregény),  Makkai T. Csilla (Idegen horizontok), 

Pataki Viktor (tanulmány), Vass Norbert (kritika),
Vincze Ferenc (főszerkesztő), Zsávolya Zoltán (szemle)

Főmunkatársak:
Buda Attila,  Csillag István , Zahari István, Zsolnai György

Olvasószerkesztő:
Szenkovics Enikő

Korrektor:
Kovács Emőke

A szerkesztőség címe:
Postacím: 1072 Budapest, Akácfa u. 20. 

Tel./fax: (1) 321-4757 • E-mail: szif.szerk@gmail.com
www.szepirodalmifigyelo.hu

Szerkesztőségi titkár: Tóth Lili

Fedélterv: P. Szathmáry István

Nyomdai előkészítés: Arany Imre | Layout Factory

Megjelenik minden második hónap végén
Előfizetési díj: 3000 Ft

A Szépirodalmi Figyelő által feldolgozott folyóiratok:
Agria, Alföld, Ambroozia, Apokrif, Bárka, Búvópatak, Confessio, 
Credo, Dunatükör, Élet és Irodalom, Életünk, Eső, Ex Symposion, 

Ezredvég, Forrás, Helikon (Kolozsvár), Hévíz, Híd, Hitel, Irodalmi Jelen, 
Irodalmi Szemle, Jelenkor, Kalligram, Kortárs, Korunk, Látó, Liget, 

Lyukasóra, Magyar  Lettre Internationale, Magyar Műhely, Magyar Napló, 
Mozgó Világ, Múlt és Jövő, Műhely, Műút, Napút, Opus, Palócföld, 

Pannonhalmi Szemle, Pannon Tükör, Parnasszus, Partium, Prae, Sikoly, 
Somogy,  Spanyolnátha, Székelyföld, Szőrös Kő, Tekintet, Tempevölgy, Tiszatáj, 

Új Forrás, Vár, Várad, Vár Ucca Műhely, Vigilia, Zempléni Múzsa

Lapunk elő fi zet he tő a szerkesztőségben, 
ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Hír lap Üz let ág. 

Elő fi zet he tő továbbá köz vet lenül a pos tai kéz be sí tők nél, 
az or szág bár mely pos tá ján, a Hír lap Ügy fél szol gá la ti Iro dák ban 

és a Köz pon ti Hír lap Cent rum nál 
(Budapest, VIII. ker. Or czy tér 1., tel.: 06-1/477-6300; pos ta cím: Bp., 1900).

To váb bi in for má ció: 06-80/444-444; e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu

Nyomdai munkák: Érdi Rózsa Nyomda Kft. 
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Felelős kiadó: a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány elnöke
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Új folyam, 20. évfolyam

PROGRAMOK2021. június-augusztus

Június 12. 20:30 Marie Jones: Kövek a zsebben – Rudolf Péter, Kálloy 
Molnár Péter

Június 18–20. A Velencei-tavi Operafesztivál gálakoncertje
Június 25. 20:30 Böhm György-Korcsmáros György: Szép nyári nap 

musical két felvonásban a Lake Company Társulat előadásában
Június 26. 20:30 Böhm György-Korcsmáros György: Szép nyári nap 

musical két felvonásban a Lake Company Társulat előadásában
Július 03. 10:00 Csukás István-Darvas Ferenc: Ágacska zenés mesejáték 

egy órában (6–10 éveseknek) A Hadart Színház előadása
Július 10. 20:30 Az Apostol együttes koncertje
Július 17. 10:00 Hangfestett történetek Lackfi Jánossal Ifjúsági koncert 

6–12 éveseknek az Óbudai Danubia Zenekarral
Július 24. 20:30 Marc Camoletti-Szántó Judit: Hatan pizsamában vígjáték   

két felvonásban a Játékszín előadása
Augusztus 07. 20:30 Joe DiPietro: Ügyes kis hazugságok romantikus komédia, 

a kaposvári Csiky Gergely Színház előadása (15 éven felülieknek)
Augusztus 21. 20:30 A 100 Tagú Cigányzenekar gálaműsora

2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31.
Tel.: +36 30 211 8840, +36 70 382 3054
www.csajaghylauraszinpad.hu

A szervezők a program változását fenntartják.
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Majoros Sándor prózája  |  Deres Kornélia, Kalász 
Márton, Rakovszky Zsuzsa versei  |  Nagy Levente, 
Hlavacska András, Kolozsi László tanulmányai  |  
Kultember képregénye  |  Kritikák Limpár Ildikó, 
Nathan Ballingrud, Carmen Maria Machado, Dan 
Simmons, S. Craig Zahler és Dean Koontz könyveiről
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Megjelenés éve: 2021
148 oldal, 4500 Ft

Az L. Simon László szerkesztette, gazdagon illusztrált kötetben 
a szerkesztő esszéin túl Klebelsberg Kuno 1924-es írása, Kövér 
Lászlónak, az Országgyűlés elnökének Kornist méltató beszéde, 
valamint Ujváry Gábor történésznek Hóman életútját és mun-
kásságát értékelő esszéje olvasható. Közzétesszük továbbá 
L. Simon Lászlónak és Pető Hunor Munkácsy-díjas képző-
művésznek a Hóman-szoborról és napjaink köztéri szobrásza-
táról szóló beszélgetését.
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