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Ez év elején megjelent Lendva Község multikulturális, tudományos-társadalomtudományi-irodalmi és képzőművészeti 
folyóirata, a LINDUA. A szlovén és magyar nyelvű kiadvány évente háromszor jelenik meg, változatos, a határmenti 
régió kulturális életének színvonalas fórumaként. Az első számban beszélgetést olvashatunk többek közt Király Ferenccel 
(Srečen človek sem Pogovor s Ferecem Királyem), Rajko Stupar tollából, dr. Zágorec-Csuka Judit József Attila költészeté-
nek posztmodern hatásáról értekezik a muravidéki magyar költőkre, Lendvai Kepe Zoltán a hetési nagycsalád néprajzi 
vonatkozásairól közöl tanulmányt. Megtaláljuk Bence Lajos, Suzanne Király-Moss, Olga Paušič, Velimir Turk, Fodor 
Árpád, Halász Albert verseit, Štefan Huzjan és Bence Utroša Gabriella prózáját. Érdekes cikkek találhatók a Kitekintő, 
az Utazások és a Művészeti fotó rovatokban. A szép kivitelű folyóirat olyan kezdeményezés, amely a szlovén-magyar 
kulturális párbeszédet új szintre helyezi.

Október végétől kapható a boltokban Asperján György Jézus és Júdás aktája című, több mint kilencszáz oldalas 
regénye, melynek egy részletét lapunk közli. Az apokrif evangéliumok ihletésére született könyv végigköveti Jézus útját 
születésétől a haláláig, már csak emiatt is rendhagyó alkotás. Még inkább szemlélete miatt, hiszen azt a történelmi 
Jézust mutatja be, aki korabeli társadalmának viszonyai közé ágyazottan élt, szembenézve azokkal az erkölcsi-szociális 
kérdésekkel, amelyek példabeszédeiben, gyakran metaforákba öltötztetetten, megtalálhatók. Nyíltan sok minden miatt 
nem beszélhetett. A könyv fogalom-magyarázatot, családfákat, térképeket is közread, hogy az olvasó minél pontosabb 
képet alakíthasson ki magának. A kötet értékelésére – melyet az Attisz Kiadó gondoz - a későbbiekben kerül sor.

Az utóbbi időben két jeles szerzőnk is komoly elismerésben részesült. Szeptemberben hirdették ki a Magyar Művészetért 
Díj kitüntetettjeinek névsorát. A tizenegy alkotó között találjuk lapunk főmunkatársát, Bence Lajost is, aki írói-költői és 
szerkesztői munkája elismeréseként kapta a rangos díjat, melyet decemberben Nagyváradon adnak át. Szabó Ferenc SJ 
sokoldalú életművét pedig a Magyar Tudományos Akadémia  által alapított Széchenyi Társaság-díjával tüntették ki. A 
kálócfai születésű teológus-irodalmár középiskoláit Zalaegerszegen végezte, s gyakori vendég a Zrínyi Gimnáziumban. 
Lapunkban is több alkalommal jelentkezett verseivel. Szerkesztőségünk mindkét alkotónak gratulál. 
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