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Szentmártoni János
Hidak építése
Összefoglaló hat év munkájáról

Az elmúlt hat évben igyekeztünk
olyan reformokat bevezetni, ame
lyekkel a XXI. század kihívásaira
kívántunk releváns válaszokat
keresni és adni.

Tisztelt Tagság, kedves Alkotótársaim!
Az én nemzedékemnek a hídverés szerepe jutott osztályrészül. Ez kitartó és szívós építkezést igényel. Amikor majd visszatekintenek utódaink a század- és ezredforduló korszakára, munkánkban nem látványos és nagy tetteket, heroikus vállalkozásokat fognak látni,
hanem a szorgos hétköznapokat. Hősök helyett az irodalom munkásait. Nem könnyű ez a
feladat, de nemes, jól kell elvégeznünk, különben apáink, mestereink öröksége nem jut el
az utánunk jövőkig. Valahogy mindig úgy alakult az életem kamaszkoromtól fogva, hogy
több energiát és időt fektettem kisebb-nagyobb közösségek szervezésébe, mint a saját
utam egyengetésébe. De idővel rádöbbentem arra, hogy alkotás az is, ha valaki másokért
cselekszik. Talán ezért (is) vállaltam hat évvel ezelőtt az elnöki jelölést irodalmi pályám
addigi legnagyobb kihívásaként és megtiszteltetéseként. Jó érzés volt és nagy ajándék, hogy
mindazok, akiket addig csak távolról ismerhettem vagy csupán szerkesztőjük lehettem
a Magyar Naplónál, azok fokozatosan elfogadtak a Magyar Írószövetség vezetőjének is.
A kezdeti létbizonytalanság leküzdése után szervezetünket a reformok útjára indítottuk,
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hiszen voltaképp ez is volt a megbízatásom, hogy ne csupán megerősítsük, de meg is újítsuk a szövetséget. A második ciklusban, amelyre a tagság újra bizalmat szavazott nekem,
ezeket a reformokat építettük tovább.
Azért indulok harmadik alkalommal is az elnöki posztért a 2016. december 10-i tisztújító
közgyűlésen, mert szeretném végigvezényelni az1956-os programjainkat és szerepeltetni
szövetségünket a 2017-es Arany János Emlékévben. Székházunk ügyét továbblendíteni,
hogy ne csupán ingyen bérlői legyünk műemlék és történelmi épületünknek, hanem tulajdonosai. Megfogalmazni a szervezet új szerepét, feladatát és jövőképét ebben a radikálisan
megváltozott kulturális térben. S megnyitni végre a régóta zárva tartott irodalmi kávéházát,
ahová az ifjúságot szeretném becsábítani rendezvényekkel, hogy jobban odaszokjanak a
fiatalok is, és segítsenek az utánpótlás kinevelésében, a jövő alakításában.
*
Tisztelt Kollégáim, igaz ugyan, hogy minden évben kézbe vehetjük a Magyar Írószövetség
Tájékoztatóját, abban az adott év szakmai beszámolóival – én most mégis összefoglalom
az elmúlt hat év küzdelmeit és eredményeit, nagyobb hangsúlyt fektetve természetesen az
utóbbi három év munkájára.
Az első két év (2011–2012) javarészt a megmaradásért folytatott harccal és a gazdasági
konszolidációval telt, de apró lépésekben megkezdtük a szakmai továbbépítkezést is. 2012
óta szövetségünk költségvetési soron szerepel, így stabilizálódhatott működésünk az alapfeladatok ellátása szintjén. 2012 elején lejárt az addig rendezett székházbérletünk. Az utána
felhalmozódott másfél évnyi tartozást a minisztérium ismét magára vállalta. Ezt követően a
Terézvárosnak felajánlott csereingatlan fejében a székház általunk és a szerkesztőségek által
használt (nagyobb) része az állam tulajdonába került át. Annak érdekében, hogy épületünket
ingyenesen használhassuk és versenyeztetés nélkül a rendelkezésünkre bocsáthassák, egy
2015. november 10-i rendelettel a kormány közfeladatok ellátásával bízta meg a Magyar
Írószövetséget. Ez olyan tevékenységeket tartalmaz, amilyeneket eddig is végeztünk, de
ezáltal nagyobb súlyt kapott működésünk, és nagyobb lett a felelősségünk is. Elsősorban a
nemzetközi kultúrdiplomáciát említeném ezek sorában, amelyet a rendelet is kiemel. De voltaképpen a többi tevékenységünk is közérdekű: nyilvános könyvtárat, íróiskolát működtetünk,
tevékenyen részt vállalunk a közművelődés szervezésében és alakításában napi gyakoriságú
konferenciák, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, kiállítás-megnyitók, születésnapi köszöntések, emlékülések, versszínházi előadások, koncertek, filmklubok stb. bonyolításával.
A következő nagy lépésnek a székház tulajdonba vétele és felújításának megkezdése kell,
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hogy legyen. S azt is ki kell találnunk, hogy milyen forrásból fedezzük az újonnan jelentkező
közös költséget, amelynek ez évi összegét Balog Zoltán miniszter úr biztosította kiegészítő
támogatásként. Köszönet érte!
Az elmúlt hat évben igyekeztünk olyan reformokat bevezetni, amelyekkel a XXI. század
kihívásaira kívántunk releváns válaszokat keresni és adni. Például elhelyeztük szövetségünket a digitális térben, hogy reprezentáljuk létét és működését. Portálját nemrég meg is
újítottuk, amely időről időre esedékessé válik, ha nem akarunk lemaradni. Évek óta használjuk a Facebook csatornáit is a közönségszervezéshez. Készül Instagram oldalunk. Sarkig
tártuk a székház kapuit a szélesebb közönség előtt is, hogy további olvasók és érdeklődők
meghódítására induljunk. Tettük ezt egyrészt úgy, hogy összművészeti programokkal közismert fesztiválok szereplőivé váltunk; másrészt úgy, hogy csatlakoztunk például a Múzeumok Éjszakájához, amelynek köszönhetően olyan közönséget is becsaltunk székházunkba
zenés vagy gyerekműsorainkkal, amilyen addig nem tévedt mifelénk.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar Művészeti Akadémiával, a Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet és Archívummal, a Lakitelek Népfőiskolával, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel, amelyekkel több programot is közösen bonyolítunk, valamint a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Íróakadémiájával. Nemrég a 90 éves
magyar PEN Klub tartott nálunk egész napos konferenciát. Más irodalmi szervezetekkel
is békében élünk: nem mindig felhőtlen a kapcsolat, de bizonyos szakmai és érdekvédelmi kérdésekben közös nevezőn vagyunk (úgymint a Szépírók Társaságával, a Fiatal
Írók Szövetségével, a József Attila Körrel). A határon túli társintézményekkel kifejezetten
gyümölcsöző az együttműködés. Itt elsősorban az Erdélyi Magyar Írók Ligáját kell megemlítenem, de a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával is többször egyeztetünk. Mostanság
keressük a lehetőségeit egy intenzívebb szakmai kapcsolat kialakításának a Kovács Vilmos
Irodalmi Társasággal, hogy a kárpátaljai magyar irodalom újabb nemzedékét is jobban
megismerhessük és megismertethessük az anyaországban.
*
Az elmúlt években a korábban alakult és mindmáig működő (Észak-magyarországi, Kárpátaljai, Közép-dunántúli) írócsoportjaink mellett létrehoztunk három új írócsoportot, a
Csongrád megyeit, a Hajdú-Bihar megyeit és tavaly a Baranya megyeit.
Életre hívtunk egy külügyi és egy digitális irodalmi munkacsoportot. Ez utóbbi több
sikeres akcióval és bemutatóval népszerűsítette tagságunk körében is a digitális eszközrendszer lehetőségeit.
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Koncert előtt: Szakcsi Lakatos Béla és Müller Péter Sziámi – Írók Éjszakája, 2016

Nemzetközi kapcsolatrendszerünk megerősítése és továbbépítése során az elnökség
képviselői és számos tagunk bemutatkozhatott Moszkvában és Szentpéterváron, Zágrábban,
Helsinkiben, Göteborgban, Berlinben, Londonban, Szófiában és Szmoljanban, Melburne-ben és Sidney-ben, Szalehardban, Varsóban és Lublinban, valamint Oslo-ban. A Lengyel
Írók Egyesületével három éve csereprogramot működtetünk, de hasonló kezdeményezés
körvonalazódik a bolgár és az orosz társszervezetekkel is.
Az elmúlt hat évben számos külföldi írókollégát láttunk vendégül és mutattunk be székházunkban, vidéki írócsoportjaink segítségével nemegyszer más városokban is. Megfordult
nálunk a többször Nobel-díjra jelölt Arvo Valton észt költő, Varujan Vozganian, a román
írószövetség alelnöke és Doina Rusti román írónő, L. Guljajeva és L. Sztarceva komi-permják
írónők, Sz. Grigorjeva, a mari írószövetség elnök asszonya, M. H. Yavuz török professzor
asszony, népmesegyűjtő, Jurij Poljakov, az egyik legtekintélyesebb orosz prózaíró, Leonyid
Volodarszkij orosz költő, Sergius Sterna-Wachowiak, a Lengyel Írók Egyesületének elnöke,
Jacek Moskwa és Bogdan Baran lengyel írók, Tuula-Liina Varis, a finn írószövetség elnök
asszonya, Anna Piwkowska, Anna Nasilowska és Malgorzata Karolina lengyel írónők – de
tiszteletét tette azeri és kínai íródelegáció is.
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„Arccal a földön a Huszadik Század” – Versszínház Tallián Mariannal és Lázár Balázzsal

Az elmúlt három évben székházunkban több mint 86 kötetbemutató, 20 kiállítás-megnyitó, 9 lapbemutató, 45 szakosztályi est, 28 születésnapi műsor, 19 filmklub, 6 konferencia
és 65 egyéb program (pl. versszínház, koncert, emlékest, sorozatok stb.) zajlott.
*
Meggyőződésem, hogy a Magyar Írószövetség 1956-tal vált azzá, ami. A reformok, majd
később a forradalom és a demokrácia eszméi mellett való következetes kiállásával olyan
tekintélyre tett szert, amely kitartott egészen a rendszerváltásig, s amely mindmáig kötelezi,
feladatokat ró rá. De fordítva is igaz: a forradalom nem azzá vált volna, amivé, ha egyik
meghatározó szellemi iránytűje nem az írók lettek volna, s általuk a Magyar Írószövetség.
Ha nem az írók robbantották is ki és vívták meg a szabadságharcot, de gondolataik, kritikáik és alkotásaik termékenyítően hatottak a diákságra, az értelmiségre, a munkásságra.
A Magyar Írószövetség történelmi hagyományaihoz és morális felelősségvállalásához
hűen épp ezért méltóképpen kívántunk megemlékezni az 1956-os forradalomról. Egész
programsorozatot indítottunk idén a 60. évforduló alkalmából, különös hangsúlyt fektetve
arra, hogy a közönség lehetőleg legszélesebb körét is megszólítsuk, s azon belül az ifjúság
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nyelvén és eszközeivel testközelbe hozzuk a forradalom irodalmi vonatkozásait a legfiatalabbak számára is.
A programok tartalmi előkészítésére és folyamatos felügyeletére szervezetünk 2015
decemberében emlékbizottságot hívott össze, amelynek tagjai: Erős Kinga,Kiss Gy. Csaba,
Lezsák Sándor, Salamon Konrád és jómagam.
Az országos 1956-os Emlékbizottság kiemelten támogatta törekvéseinket és programsorozatunkat, amely átnyúlik jövő tavaszig. Rendezvényeink szinte az év elejétől zajlanak. Túl
vagyunk egy sikeres szavalóversenyen, amelyen a diákok Gérecz Attila verseivel indulhattak
egy szabadon választott ’56-os vers mellett. Volt versszínházi premier is, amelyet Rózsássy
Barbara költő és munkatársam állított össze a váci füveskerti költők verseiből Lázár Balázs
és Tallián Mariann színművészek részére „Arccal a földön a Huszadik Század” címmel. Azóta
már több helyszínen is bemutatták, többek közt a Tokaji Írótáborban. Három kategóriában
pályázatot hirdettünk az ifjabb nemzedékek számára. A novellaíró pályázatunk díjait október
23-i ünnepségünkön osztottuk ki: első helyezést ért el Novák Zsüliet, a második Haklik Norbert, a harmadik pedig Weiner Sennyey Tibor lett. Képzőművészeti pályázatunk legjobbjaiból
kamarakiállítás nyílik a közeljövőben. S hátra van még a zenei pályázatunk eredményhirdetése. Ez utóbbin saját dallal, illetve 1956-os vers megzenésítésével is indulhatnak. Szeptember 29-én elindítottuk a közkedvelt Versek szódával című színházi talk-show-nk 1956-os
sorozatát, amelynek vendégei ezúttal olyan alkotók, akik a forradalom idején voltak fiatalok,
és valamilyen formában részt vettek az eseményekben. Ágh István megsérült a Kossuth téri
vérengzésben, Ferdinandy György és Sárközi Mátyás emigrálni volt kénytelen, Buda Ferencet
bebörtönözték ötvenhatos verseiért. Október 5-én egy látványos kerítés-kiállítást nyitottunk
székházunk Bajza utcai és Városligeti fasori frontján. A tárlaton azon költők, írók nagyméretű portréi, idézetei és életrajzai láthatók-olvashatók egy-egy korabeli utcakép hátterével,
akik aktív szerepet vállaltak a forradalom időszakában. 1956 filmeken címmel filmklubot
indítottunk Deák-Sárosi László vezetésével; flashmobokkal az utca embereit kívántuk megállítani pár percre, hogy felhívjuk a figyelmüket az írók 1956-os szerepvállalására. Szakmai
konferenciát szerveztünk íróink, irodalomtörténészeink részvételével. Készül az 1956-os
emlék-weboldalunk, amelyen egyrészt mindezt dokumentáljuk és a lehető legszínesebb formában a még szélesebb közönség elé tárjuk; másrészt összegyűjtjük a dokumentum-értékű
írásokat, hang- és képanyagot, olvasmányokat, a legújabb reflexiókat, amelyek az irodalom és
1956 kapcsolatát hivatottak feltárni, reprezentálni. Erős Kinga kollégám interjúkötetet készít
kortárs íróinkkal, akik részt vettek a forradalomban. Hiánypótló és nagy erejű kiadvány lesz,
amely reményeim szerint okulásul szolgál majd az elkövetkező nemzedékek számára is. Ok-
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tóber 29-én nagyszabású emlékülést szerveztünk a Parlament felsőházi termében, amelyet a
Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László nyitott meg, s alelnöke, Lezsák Sándor vezetett.
2017 februárjában látványos épületfestészeti fényelőadásra készülünk, amely székházunk
Városligeti fasori oldalán lesz látható. Felkért alkotója a nemzetközileg is jegyzett és keresett
Bordos László Zsolt. Azt hiszem, mindezen programmal, kiadvánnyal, akcióval méltóképpen adózunk 1956 szellemi öröksége előtt, és reményeink szerint az ifjúságot is megszólítjuk
velük – nem csupán közönségként, de alkotóként is.
Az 1956-os emlékév mellett idén csatlakoztunk a Zrínyi-emlékévhez is. A két emlékév
történelmi és emberi üzenetében én hasonlóságot látok. Mert Szigetvár védői, élükön Zrínyi Miklóssal, 450 évvel ezelőtt ugyanolyan heroikus és reménytelen küzdelmet vívtak a
török túlerővel szemben, mint 60 évvel ezelőtt a pesti srácok a szovjet tankcsorda ellen.
A Zrínyi-emlékév méltó megünneplésében tagadhatatlan érdemei vannak Hóvári János
nak, a MANK ügyvezető igazgatójának, aki egyben az Emlékbizottság elnöke is; pazar
rendezvénysorozattal kápráztatott el mindenkit, maradandó értékeket hozva létre.
Az irodalmárokat is bevonta, így a Magyar Napló folyóirat szépirodalmi pályázatot hirdethetett
kortárs írók részére, hogy ők miképp látják ma Zrínyi emberi és katonai példáját. A szakmai
zsűri azokat az alkotásokat értékelte, amelyek új szempontokat találtak a hős alakjához.
Érkeztek lélektani, groteszk vagy épp látomásos művek egyaránt. Megosztott első helyezés
ben részesült Jámborné Balog Tünde (novella) és Keményfi Gábor (novella), megosztott
második helyezésben Vári Fábián László (vers) és Ircsik Vilmos (novella), megosztott harmadik díjat vehetett át Szőnyi Ferenc (vers) és Szegedi-Szabó Béla (novella). Azt hiszem,
minél több ilyen pályázatot kellene kiírni, mert történelmünket mindig is időtállóbban és
élményszerűbben örökítették meg a művészeti alkotások, mint a tankönyvek.
*
Kedves Írótársaim, a Magyar Írószövetség munkatársai sokszor erejükön felül teljesítenek.
Kevesen vagyunk, mindenki több ember munkáját végzi, égetően szükség volna egy állandó
külügyi munkatársra. Csak köszönettel tartozom kollégáimnak, akik az elmúlt hat évben is
állták a sarat, nagyobb fokozatra kapcsoltak és segítették a munkámat. Erős Kinga titkár,
elnökségi tag, Rózsássy Barbara rendezvényszervező, Molnár Beáta titkárságvezető, Peller
Zsuzsa és Barcsik Ildikó gazdasági munkatársak, Erdélyi Dániel és Rácz Gábor, a székház
rendben tartásáért és a rendezvények technikai hátterének biztosításáért felelős kollégák, Ughy
Szabina sajtómunkatárs és Varga Krisztina oktatásszervező. A szervezet – a legifjabbak számára
is – „láthatóvá tételében” tagadhatatlan érdemei vannak Gréger Zsolt grafikus barátomnak.
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De rendkívül sokat támaszkodhatok az elnökségre is, amelynek összetétele már önmagában
is igazolja a nemzedékek párbeszédképességét: Csender Levente, Dobozi Eszter, Erős Kinga, Fekete Vince, Mezey Katalin, Vasy Géza. Köszönet illeti továbbá mindazokat a költő- és
írótársakat is, akik oroszlánrészt vállaltak szerteágazó tevékenységünk egy-egy ágának a
megerősítésében, továbbfejlesztésében, vagy épp szövetségünk hagyományos képviseletében.
Tisztelt Tagság, ha a tisztújító közgyűlésen felálló új választmány ismét elnökké választ,
úgy tehetségemhez mérten igyekszem lelkiismerettel befejezni a munkát, amit elkezdtem.
Ha másképp dönt, úgy megköszönöm az eddigi bizalmat.
Budapest, 2016. november 29.
Szentmártoni János elnök

A Magyar Írószövetség

ARANY JÁNOS
SZAVALÓVERSENYT
hirdet 9-12. osztályos középiskolás diákok számára.
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Orpheuszi örökség
Csontos János interjúja Erős Kingával (részlet)

Meggyőződésem, hogy a ki
adónak nem csupán könyve
ket kell megjelentetnie, hanem
aktívan részt kell vennie az ol
vasás népszerűsítésében is.

„A Deák-korszakban, 1990 és 2009 között háromszáz könyvet adott ki a Magvetőből kivált Orpheusz. Milyen kihívás volt ezt az örökséget továbbvinni?
– Az Orpheusz Kiadó küldetése a kortárs hazai és külföldi költészet megjelentetése volt, ami
alapvető fontosságú irodalmi életünkben, ugyanakkor nem piacképes vállalkozás. Még 2007ben készítettem Deák Lacival egy hosszú beszélgetést, s akkor azt mondta, hogy kiadhatna
akár szakácskönyveket is, mégsem teszi, mert szerinte fontos, hogy az ember ragaszkodjon
ahhoz, amit jónak gondol. Főleg, ha már beleölte magát, s mellette áll egész pályájával, nincs
értelme változtatni. Kifejtette, hogy egy magára valamit is adó országban nincs semmi különös abban, ha például a harangozók összejönnek, egyesületet alapítanak, és a harangozást
gyakorolják, majd külföldre mennek tapasztalatot cserélni. A költészet is ehhez hasonló, de
talán abban mégis több, hogy egy egész világot hordoz magában. Egyfajta gazdagodás lehetőségét, amit nem lehet olyan könnyen megosztani, csak nyilvánvalóan azokkal, akik hasonló
jártassággal rendelkeznek benne. Így könnyen megérthető, hogy miért nem jelentetett meg
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Deák László Repkény című posztumusz regényének bemutatóján Kecskeméti Kálmán és Kemsei István

sikerkönyveket, s az Orpheusznak miért nem ez a profilja. Betegsége súlyosbodásával egyre
nehezebb anyagi helyzetbe került a kiadó is, s a halála után felmerült a kérdés, hogy mi legyen
vele. Akkor többen úgy gondoltuk, hogy kár volna veszni hagyni ezt a szellemi örökséget. Így
lett az írószövetség kiadója; azóta én vezetem. 2013-ig nem folyhatott érdemi kiadói munka,
évi egy-két cím jelent meg, hiszen sokáig tartott a stabilizáció folyamata. Azóta évi tizenöt-húsz címmel jelenünk meg. Megtartva Deák László eredeti kiadói szándékát, elsősorban
kortárs hazai és határon túli, valamint külföldi szerzőket jelentetünk meg, s a vezetésem alatt
a repertoár kiegészült irodalomtörténeti, irodalomértelmező könyvekkel, valamint kortárs
külföldi filozófusok munkáival.
A napokban zajlik egy irodalmi tábor a közreműködésével Balassagyarmaton.
Milyen céllal és kiknek rendezték?
– Meggyőződésem, hogy a kiadónak nem csupán könyveket kell megjelentetnie, hanem aktívan részt kell vennie az olvasás népszerűsítésében is. Ezen a héten zajlik Balassagyarmaton
az Orpheusz Olvasótábor, ahová hazai és határon túli fiatalok érkeztek, többen a Kárpát-medencei Tehetséggondozó ösztöndíjasai. Mikszáthot és Madáchot fedezzük fel együtt, az ’56-os
évforduló kapcsán pedig a füveskertiek költészetét.
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A Magyar Írószövetség 1956-os emlékbizottsága – Sajtótájékoztató, 2015. december 28.

Az írószövetség a történelmi tradíciók miatt kiemelt szereplője az ’56-os ünnepségeknek. A szakmai szervezet titkáraként, elnökségi tagjaként mit emelne ki a
programokból?
– Túl vagyunk egy sikeres vers-színházi premieren és egy szavalóversenyen. Szerdán nyílt
meg a kerítéskiállításunk, nagy érdeklődés közepette: aki elsétál a Bajza utcai nevezetes
székház előtt, megtekintheti. De Lezsák Sándor kezdeményezésére szervezünk nemzetközi
konferenciát is a Parlamentben október 29-én, melynek fő célja az írók és a közép-európai
írószervezetek 1956-os szerepének megértése. Egy későbbi írószövetségi tanácskozás pedig
1956 irodalmi lenyomatait vizsgálja. Lesz fényfestés és flashmob éppúgy, mint rendhagyó
irodalomórák. Magam pedig hosszú beszélgetésekben faggatom mindazokat az írókat 1956ról, akik részt vettek a forradalomban, és még közöttünk vannak. Nagy munka ez, ám a
hiánypótló interjúkötetet szeretnénk mielőbb megjelentetni.”
(A teljes interjú Repkény és fényfestés címmel jelent meg a Magyar Időkben 2016. október 9-én.)

14

mit 2016

2016-ban elhunyt tagjaink

2016-ban felvett tagjaink
Bak Rita
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Csoóri Sándor
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Oláh János
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Rózsássy Barbara
„A vers körülvesz, mint ezüstös vért”
Gérecz Attila, a szabadság költője (részlet)

A közkincs annak felismerése, hogy
nemcsak az eredeti tehetség csodála
tából fakadó öröm, de értékéhez fű
ződő érdekeink is közösek.

„Vallom, hogy van a létben bizonyosság; / bizonyos a Szép, mert szomjúhozzák – / hogy nincs
Végtelen, míg Énem a Rész; / hogy vagyok, mert hiányzom Valahonnan, / és leszek, amíg
vágy és fájdalom van, / mert nélkülem nincs Beteljesülés.” – Gérecz Attila Sorsod művészete
című verséből idéztem e sorokat. Már húsz évvel ezelőtt, mikor költészetével ismerkedtem,
szíven ütött ez a világlátás. Ám kamasz fejjel Gérecz Attilában, a forradalom huszonéves
hősi halottjában nem a fiatal költőt – a felnőttet láttam. Ars poeticaként tekintettem a hat
sorra, s igyekeztem elhinni, az évtizedekkel később induló költő is képes lehet az egyetemes
pótolhatatlan részeként tekinteni magára, s hogy a nagybetűs Szépség (vagyis a költészet)
nem pusztán kimondott szó, hanem örök érték, ami az ember, az emberiség számára mindig
mérvadó lesz, követendő példa, útmutatás. Csak sok évvel később jöttem rá, hogy érettsége,
kiforrott hangja 27 megélt életévének fényében milyen megdöbbentő, s versének címe, beteljesülve, mennyire igaz. Mára tudom, rövid költői pályájának intenzitása páratlan. Hiszen
nemhogy huszonévesként, de legtöbbünknek egész életében nem adatik meg a sors valódi
művészetének kiteljesedése: a tisztánlátás képessége. A XXI. század irodalmának alkotóit és
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befogadóit, a költészet maradék barátait Gérecz Attila öröksége megtanítja e tisztánlátásból
fakadó legfontosabbra: a hűségre. Miként lehet és kell hogy legyen az ember hű önmagához,
azaz legszebb, legigazabb valójához, a vershez. Ő, az egykori politikai elítélt, aki a börtönben, a
füveskertiek között kezdett verset írni, megértette, tudta, hogy a költészet maga a szabadságért
vívott harc. Gérecz Attila számára, aki közel hat évet töltött az ÁVH politikai börtöneiben 1950
decembere és 1956 októbere között, a minden körülmények közti költői-emberi szabadságra
való törekvés morális kötelességet jelentett. Mire október 31-én a forradalom kiszabadította,
háta mögött volt már egy sikeres szökés Vácról (1954. július 18.). A szökés három és fél év
börtön után: emberfeletti teljesítmény, még akkor is, ha egykori válogatott öttusázó vitte
véghez, kivételesen jó fizikai adottságokkal. Gérecz az áradó Duna hideg vizébe vetve magát,
elnehezülő cipőben, ruhában, jobbára víz alatt úszva jut el a partig, majd nyakában üldözőivel
menekül Pestre. Ám hiába keresi fel segítséget remélve egykori barátait – gyáván kiszolgáltatják
a hatalomnak; elfogják, s büntetése további három év szigorított börtönnel tetéződik. (…)
Amint Gérecz, úgy költőtársai is pontosan tudták, első verse sokkal több egy induló zsengéjénél. Percig nem volt kérdés, hogy egy addig rejtekező géniusz születésének lehetnek tanúi,
akinek költészete őserővel, az érintetlenek tisztaságával tör fel. „Zendülj meg lélek, most,
most zendülj meg újra! / Kripták pattannak szét s mennyboltba markol / a csillagsebző fák
könyörgő ujja, / a Föld vajúdott s szenvedést szült alkonyatkor, / torz hullák víg, élőkfeletti torra
gyűlnek, / lélek! csodás harang! most, most zendülj meg!” – írta Béri Géza 1954-ben Vácott,
„Zárkatársi üdvözletül Attila első verse után”, nem csupán a költőtársi biztatás, de a tisztelet,
az elismerés hangján. Ugyanekkor és ugyanitt születik Szathmáry György A vándormadár
négyszer visszafordul című verse, melyben füveskerti társaitól búcsúzik, közülük egyedül
Géreczet említve név szerint. Miként a költő születéséről, kegyetlen haláláról sem hallgathattak barátai; Tóth Bálint Siratója, Tollas Tibor Beszélője, Kárpáti Kamil több verse idézi a
későbbiekben a társat. Kárpáti már egy évvel később, 1957-ben, az elhallgattatás legsötétebb
időszakában megírja Sírbeszédét Gérecz Attila fölött. Az épp tömörségében nagyszabású
nyolcsoros precíz szimbóluma Gérecz rövid életének, s őt túlélő, halálán fölülemelkedő
költészetének: „Az élet tűfokán / tevevalója fönnakadt. / Kigyúlva így a magoson / tőrbe csalt
vérevő vadat. // Üveghegy élein / siklott ő, fürge hal. / Szétszaggatta az üveg-él? / Most mind
a száz énje dal.” Tóth Bálint 1969-ben született Siratójának záró sorait olvasva világos, milyen
elidegeníthetetlen részükké vált a Géreczcel köttetett barátság: „már úgy szállsz és nősz az
időkben / egyre élesedő körvonalakkal a fényben, hogy nem változhatsz, / lobogásod egyre
nagyobb lesz s mind tisztább. / Nem vagy már, mégis a szép és könnyű halálnak példáját
mutatod / és én, ki siratlak, majd hadd emeljem / arcodnak mosolyát pajzsul a rettenet ellen.”
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Láthatjuk tehát, a társra találás mennyire valóságos volt a füveskertiek között. Testvériségük,
szövetségük a költészetben nem jelkép csupán, hanem igazi kötelék, mely szabadulás utáni
életüket és alkotásaikat is át- meg átszövi. Gérecz erre döbbent rá, mikor a lopott szabadságból
visszavágyott közéjük, miként azt is megértette, hogy a költő „száz énjének” legfontosabb
feladata az „ismerd meg önmagad” igéjének magáévá tétele: emberi arcának felvállalása,
minden gyötrelmével, esendőségével együtt. Versvilága e harmadik motívum – az emberi –
által teljesedik mindnyájunk számára örök érvényűvé. – „Ha test volna csak, megmaradnék.
/ Mi lehet még, ami örök? / Az Istenből, ha bennem van még, / megcsúfolt az s leköpdösött. /
Így épült, Margit, hajlék / a Szépségnek csípőd fölött. // Az győzhet csak az utolsó hajrán, / aki
a sorsánál nagyobb. / Ki ő nekem? Attila kardján / tán az a vérfoltot hagyott / szelíd üsző…
De Isten balján / mit ér, ha géniusz vagyok?…” (…)
1956-ot írunk, mikor Gérecz pontot tesz az Örök arcunk végére. Bő száz év telt el azóta,
hogy Vörösmarty Mihály így kezdte versét: „Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.” – Mindnyájan ismerjük az Előszó folytatását, tudjuk, mint elevenedik meg benne ’48 forradalma, a szabadságért vívott harc felemelkedése és bukása, s az azt követő kiábrándultság;
mint lényegül át a történelem egy darabja apokaliptikus látomássá. Gérecz esetében
persze nem lehet szó a forradalom utóérzetéről – inkább előérzet ez, hiszen a kapukon
dörömböl 1956 ősze. Ám kétségtelen, a nagy előd kezét nyújtotta a vers születésének
idején. Természetesen a kéznyújtás önmagában nem elég, a bravúr az, ahogy Gérecz megragadja a baráti jobbot. Emeljük ki a költemények utolsó két sorát. A Vörösmarty-vers
végkicsengése felszólításba rejtett kérdés: „Kérdjétek akkor ezt a vén kacért, / Hová tevé
boldogtalan fiait?”, míg a Gérecz-vers a megállapításhoz jut el: „Mind árad a vér, a kín,
mint a tenger, / s föllebeg hátán a könnyebb: az ember” – a lényeg azonban ugyanaz.
A „boldogtalan fiak” s a „könnyebb ember” gondolatisága egy tőről fakad: a zsarnokságnak kiszolgáltatott csak művészete által mentheti meg önmagát. Még akkor is igaz ez,
ha ez előbbi vers tele van megtört csalódottsággal, az utóbbi pedig mindenek ellenére:
hittel és jövőbe tekintéssel. Amit Vörösmarty költeményének végén „a hajfodrász, a tavasz” képével láttat, ki „Jókedvet és ifjúságot hazud” (vagyis virágba borulása csupán a
felszín, a látszat), azt Gérecz így fogalmazza meg: „A vers körülvesz, mint ezüstös vért.
/ Csak néha hagyjuk el, kemény a harc itt, / és elveszik ki harcán győzni vélt.” Vagyis a
vélt győzelem, épp úgy, mint a tavasz képzete még nem visz el a célig. Mindketten tudták,
hogy a költő, aki végig akarja járni útját, „ezüstös vértjét” soha nem veheti le igazán.
Elidegeníthetetlen része, meg kell tanulnia élni benne.
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A Gérecz Attila szavalóverseny elődöntősei

Gérecz Attilát, a költőt, és Gérecz Attilát, a forradalmárt nem lehet szétválasztani. Sorsának
művészete: kettős szimbólum – a forradalom költészete és a költészet forradalma. Éppen ezért
most, mikor a demokrácia harmadik évtizedét tapossuk, s hatvan év telt el halála óta, hatvan
év 1956 forradalmának vérbe fojtása óta, világosan kell látnunk, hogy a megtalált szabadság
nem a felejtés, s nem is csupán az emlékezés ideje. A megemlékezés egyszeri gesztusaival
még nem tettünk eleget feladatunknak. – Hosszú lesz az út addig, amíg a diktatúra szellemei
végképp eltűnnek körülünk. Ám a szabadság költészete szellemiségének közkinccsé tételével
nem várhatunk. A közkinccsé tétel persze frázis csupán. Nem a föld mélyéből előásott,
leporolt leletről van szó, melyet múzeumban jártunkban-keltünkben csodálhatunk. A közkincs
annak felismerése, hogy nemcsak az eredeti tehetség csodálatából fakadó öröm, de értékéhez
fűződő érdekeink is közösek. Mert szükségünk van rá. Mert fényének gazdagságával bevilágít
homállyal teli szobánkba, bevilágít társtalanságunkba, s abból kiemelve újra eggyé tesz
minket, együttgondolkodókká. Bizony csodálatos, hogy a hatvan éve halott költő egykori
cellájának sötétsége miként szublimálódik verse által ránk vetülő világossággá. Ezt kell
megértenünk és megélnünk. – Ahogy a Gérecz-verssor mondja: „Az győzhet csak az utolsó
hajrán, aki a sorsánál nagyobb”. Ő már győzött, most rajtunk a sor, hogy felnőjünk hozzá.
(A teljes esszé a Magyar Napló 2016. októberi számában látott napvilágot)
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Szemelvény az elmúlt
három év programjaiból
2014
Február 6. (csütörtök) 17 óra, klubterem:

Március 21. (péntek) 17 óra, klubterem:

A 75 éves Tóth Éva tiszteletére rendezett

L. Simon László Polgári kultúrpolitika –

ünnepi köszöntő műsor. Közreműködtek:

eredmények és dilemmák című kötetének

Szersén Gyula és Császár Angela színmű-

bemutatója. A könyvet Hatos Pál történész

vészek, Kobzos Kiss Tamás előadóművész

mutatta be. Közreműködött Szentmártoni

és Győrffy Gergely hegedűművész. Az ün-

János.

nepeltet Szentmártoni János, Szakonyi Károly és Sághy Ildikó köszöntötte. A költővel

Április 11. (péntek) 14 óra, klubterem: a

Czigány György beszélgetett.

Magyar Írószövetség Radnóti Miklós és
kortársai szavalóversenyének nyilvános
döntője.

Február 26. (szerda) 18 óra, klubterem: a
Bibó István emlékezete és A rendszerváltozások megjelenítése a magyar iro-

Április 17. (csütörtök) 18 óra, klubterem:

dalomban c. kötetek bemutatója. A köte-

„Árad a fény…” – Dalest Egressy Béni

teket bemutatták: Ács Margit, Filep Tamás

születésének 200. évfordulója alkalmából.

Gusztáv, Kiss Gy. Csaba, Miklóssy Endre

Közreműködött Faragó Laura énekművész,

és Pécsi Györgyi.

Gál Márta zongoraművész és Mécs Károly
színművész.

Március 7. (péntek) 18 óra, klubterem: Hajnal Anna „Engem a némaság ajkához vett”

Május 7. (szerda) 18 óra, klubterem:

című kötetének bemutatója. Közreműkö-

A 85 éves Szalay Károly és a 70 éves Sarusi

dött Kubik Anna színművésznő, valamint

Mihály köszöntése. Az estet Szentmártoni

Miskolczi Anita gordonkaművész, Botos

János nyitotta meg. Közreműködött: Ku-

Veronika hegedűművész és Mihály Éva brá-

bik Anna színművész és Miskolczi Anita

csaművész. A beszélgetést Erős Kinga ve-

gordonkaművész. Köszöntőt mondott: Erős

zette, a beszélgetésben részt vett Szakolczay

Kinga és Alexa Károly.

Lajos irodalomtörténész és Bóna Anna, a
költő jogutódja és barátja.
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Május 13. (kedd) 11 óra, klubterem: Emlék-

működött: Juhász Róza színművész, Szabó

konferencia a holokauszt magyar íróál-

András előadóművész, Varga Tamás szín-

dozatairól. A tanácskozást Jókai Anna

művész, Kiss Ferenc népzenész és Szokolay

nyitotta meg, köszöntőt mondott Szent-

Dongó Balázs népzenész.

mártoni János. Előadást tartottak: Ekler
Andrea, Bíró Gergely, Alföldy Jenő, Vasy

Június 2. (hétfő) 18 óra, klubterem: Vers�-

Géza, Erős Kinga, Prágai Tamás, Dobozi

színházi premier – „Ötödik évszak” – kor-

Eszter, Pomogáts Béla, Ács Margit, Kabde-

társ költők versei Vivaldi zenéjével, Határ

bó Lóránt, Márkus Béla, Szakolczay Lajos,

Győző születésének 100. évfordulója tisz-

Karácsonyi Zsolt.

teletére, Tallián Mariann és Lázár Balázs
színművészek előadásában.
Június 3. (kedd) 18 óra, klubterem: Széles
Judit Ferenczy Noémi-díjas textilművész
Nyitott ablak című kiállításának megnyitója. A kiállítást Szakolczay Lajos nyitotta meg,
közreműködött Faragó Laura énekművész,
valamint Domahidy Dorottya és Domahidy
Veronika.

Íróiskolásaink 2016 februárjában

Május 22. (csütörtök) 17 óra, klubterem:
Gyermeknapi műsor – Barangoló: Weöres Sándor gyermekverseiből szerkesztett,
verses-zenés, interaktív versszínházi műsor,
Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek előadásában.
Május 28. (szerda) 18 óra, klubterem: Kö-

A Scifi szakosztály estje 2016 februárjában

szöntöttük a 75 éves Lászlóffy Csabát és a
65 éves Nagy Zoltán Mihályt. Az est há-

Június 21. (szombat) 18 órától 23 óráig: Írók

ziasszonya Mezey Katalin volt. Köszöntőt

Éjszakája – Múzeumok Éjszakája. Fellépett

mondott Mezey Katalin, Szentmártoni Já-

Lackfi János és a Sajtkukac zenekar, Huzel-

nos, Bertha Zoltán és Korpa Tamás. Közre-

la Péter, Tallián Mariann és Lázár Balázs,
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Baricz Gergő és Szálinger Balázs. További
programok: játszóház, irodalomtörténeti
barangolás, origami a könyvtárban.
Szeptember 25. (csütörtök) 17 óra: köszöntöttük a 60 éves Jánosi Zoltán irodalomtörténészt. Az estet Erős Kinga nyitotta meg. Közreműködött Szabó András

Szirtes Gábor és Szondi György köszöntése
2016 márciusában

előadóművész és Miskolczi Anita gordonkaművész.
Október 7. (kedd) 18 óra, klubterem: Deák

Sebestyén Ilona volt. Köszöntőt mondott

László emlékest. Közreműködött Lázár

Juhász Ferenc, Szörényi László és Moritz

Balázs színművész és Balogh Tamás zon-

László. Közreműködött Szabó András

gorista. Deák Lászlóra barátai, pályatársai

előadóművész, Jámbor Janka gordonkamű-

emlékeztek: Doboss Gyula, Kecskeméti

vész és Nagy Míra zongoraművész.

Kálmán, Kemsei István, Ferdinandy György
és Villányi László. Az estet Erős Kinga nyi-

Október 30. (csütörtök) 18 óra, klubterem:

totta meg.

A 85 éves Albert Gábor köszöntése. Köszöntőt mondott Ács Margit és Szentmártoni János. Albert Gábor munkásságáról beszélt: Gáspár György, Kemsei István, Kóka
Rozália, Pécsi Györgyi, Szávai Géza és Tellér
Gyula. Az est háziasszonya Kövesdy Zsuzsanna volt. Közreműködött: Oberfrank
Pál, Deák Sára és Bucz Magor.
November 11. (kedd) 10 óra, klubterem:

Szakolczay Lajos születésnapja 2016 márciusában

A fasizmus és a holokauszt ábrázolása a
magyar irodalomban című emlékkonfe-

Október 22. (szerda) 18 óra, klubterem:

rencia. Előadást tartottak: Monostori Imre,

A 80 éves Pomogáts Béla köszöntése és

Buda Attila, Szakolczay Lajos, Rózsássy Bar-

a Magyar irodalom köztársasága című

bara, Márkus Béla, Vasy Géza, Cs. Nagy Ibo-

könyvének bemutatója. Az estet Szent-

lya, Bíró Gergely, Ács Margit, Alföldy Jenő,

mártoni János nyitotta meg, a háziasszony

Erős Kinga, Pomogáts Béla, Dobozi Eszter.
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November 13. (csütörtök) 18 óra, klubte-

irodalom- és művelődéstörténész 70.

rem: A 65 éves Lezsák Sándor köszöntése.

születésnapja alkalmából rendezett

Az estet Szentmártoni János nyitotta meg,

ünnepi köszöntő műsor, valamint az

Lezsák Sándorral Kiss Gy. Csaba beszél-

ünnepelt Budapest-Zágráb: oda-vissza c.

getett. Köszöntőt mondott: Tóth Erzsébet,

új esszékötetének bemutatója. Az estet

Czigány György, Faragó Laura és Bozók

Szentmártoni János, a Magyar Írószö-

Ferenc. Közreműködött a Capella Cristi-

vetség elnöke nyitotta meg. Köszöntőt

na, a Felső-krisztinavárosi plébánia kórusa,

mondott: Lezsák Sándor költő, író, az

valamint Papp János színművész.

Országgyűlés alelnöke, Bíró Zoltán irodalomtörténész, a RETÖRKI főigazga-

November 24. (hétfő) 18 óra, klubte-

tója, Kovács István költő, író, történész,

rem: Arvo Valton észt író estje. Az estet

Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó igazgatója,

Szentmártoni János nyitotta meg. Közre-

Gróh Gáspár irodalom- és művelődés-

működött Tallián Mariann színművésznő.

történész, Zsille Gábor költő, műfordító.

A vendéggel Pusztay János professzor be-

A kötetet Lukács B. György történész mu-

szélgetett. Tolmács: Dr. Bereczki András,

tatta be. Közreműködött Péterváry Ádám

az Észt Köztársaság tiszteletbeli főkon

zongoraművész és Oberfrank Pál színmű-

zulja.

vész.

A másik Magyarország hangja c. antológia bemutatója 2016 áprilisában
Csukás István születésnapja 2016 áprilisában

Április 11. (szombat) 13 óra, klubterem: a
Magyar Írószövetség Kosztolányi Dezső

2015

és a Nyugat költői szavalóversenyének
döntője, illetve a Magyar Írószövetség köl-

Április 2. (csütörtök) 18 óra, klubte-

tészet napi műsora, melyen Huzella Péter

rem: Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas

zenélt
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az Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Átadásra kerültek a 2015. évi Teleki Pál érdemérmek. Közreműködött Kovács Krisztián
előadóművész.
Június 10. (szerda) 18 óra, klubterem: Tamás Menyhért József Attila-díjas költő, író,
műfordító 75. születésnapja alkalmából

Parnasszus-est Király Lászlóval 2016 áprilisában

rendezett ünnepi műsor. Az ünnepeltet köÁprilis 28. (kedd) 18 óra, klubterem: A „20

szöntötte Szentmártoni János, a Magyar Író-

év Parnasszus” kézirat kiállítás megnyitó-

szövetség elnöke, Mezey Katalin, az MMA

ja. Köszöntőt mondott Szentmártoni János.

Irodalmi Tagozatának vezetője, Sebestyén

A kiállítást Mezey Katalin és Turczi István

Ilona, a Nap Kiadó igazgatója. Tamás Meny-

nyitotta meg.

hért Elfelé utak I-II. című gyűjteményes köteteit bemutatta Gróh Gáspár irodalom- és

Június 3. (szerda) 17 óra, klubterem: Mo-

művelődéstörténész. Közreműködött Mis-

nostori Imre József Attila-díjas iroda-

kolczi Anita gordonkaművész, Devich Bene-

lomtörténész 70. és Bertha Zoltán József

dek (nagybőgő) és Lázár Balázs színművész.

Attila-díjas irodalomtörténész 60. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi

Június 16. (kedd) 18 óra, klubterem: Alexa

műsor. Az estet megnyitotta Szentmártoni

Károly József Attila-díjas irodalomtör-

János, a Magyar Írószövetség elnöke. Az

ténész 70. és Ambrus Lajos József Atti-

ünnepelteket köszöntötte Soltész Márton

la-díjas író 65. születésnapja alkalmából

irodalomtörténész és Babus Antal iroda-

rendezett ünnepi műsor. Az estet megnyi-

lomtörténész. Közreműködött Papp János

totta Szentmártoni János, a Magyar Írószö-

színművész, valamint Jámbor Janka gor-

vetség elnöke. Az ünnepelteket köszöntötte

donkaművész és Balogh Máté zeneszer-

Erős Kinga, az Orpheusz Kiadó vezetője és

ző-zongoraművész

Thimár Attila, a Kortárs folyóirat főszerkesztője. Közreműködött Alexa Júlia zon-

Június 4. (csütörtök) 19 óra, klubterem:

goraművész, Kovács Misi és Barátai, Major

A Bethlen Gábor Alapítvány estje. A ven-

Róbert színművész.

dégeket Szentmártoni János köszöntötte.
Emlékező beszédet mondott Dr. Hóvári

Június 20. (szombat) 18 órától 23 óráig:

János történész, a MANK főigazgatója és

Írók Éjszakája. Programok: Palya Bea:

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke,

Altatok – Dalok, versek álomország kapu-
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jában és azon túl. Családi gyerekkoncert.
Közreműködött ifj. Tóth István gitáros.
A Buzsoo trió jazzkoncertje – Közreműködött: Buzsoo Zsuzsanna – ének, Nemeskéri
Csaba – gitár, Paál József – bőgő. Misztrál
koncert. „Szeretném, ha szeretnének” – Ös�szeállítás Ady Endre verseiből Turóczi Éva
Anna színművésznő előadásában. „Bicskám

Árkossy István kiállítása 2016 májusában

és szívem kinyitva” – Versszínházi műsor
Nagy László és Szécsi Margit műveiből, Lá-

vetség elnöke, Mezey Katalin, a Magyar

zár Balázs és Tallián Mariann színművé-

Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatá-

szek előadásában. „Volt egyszer egy város...”

nak vezetője. Az ünnepelttel beszélgetett

– Zene és irodalom Horányi László szín-

Hermann Róbert történész és Zsille Gábor

művésszel. Irodalomtörténeti barangolás

költő, műfordító. Közreműködött Szabó

a székházban. Játszóház óvodapedagógus

András előadóművész, Kovács Misi és a

vezetésével. Kézműves foglalkozások gye-

FolkEmbassy Zenekar tagjai.

rekeknek, felnőtteknek.
Október 13. (kedd) 18 óra, klubterem: FerSzeptember 23. (szerda) 18 óra, klubterem:

dinandy György József Attila-díjas író 80.

„Uram, a Te szemeid e házra nézzenek” –

születésnapja alkalmából rendezett ünne-

110 éves a Fasori Evangélikus Templom

pi műsor. Az estet megnyitotta Szentmárto-

című fotókiállítás megnyitója. Fotó: Kér-

ni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke.

ges Máté, Grafikai tervezés: Novotny Dóra.

Az ünnepeltet köszöntötte Oláh János költő,

A kiállítást megnyitotta Gáncs Péter evangé-

író, a Magyar Napló Kiadó igazgatója, a Ma-

likus elnök-püspök, Sáry László Ludus cho-

gyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Csen-

ralis művét előadták a Qaartsiluni Ensemb-

der Levente író. Közreműködött Lázár Balázs

le tagjai: Rákóczy Anna – fuvola, Petrovics

színművész, a Szent László Általános Iskola

Anna – fuvola, Rozmán Lajos – klarinét.

csengettyűs együttese, Soós Tibor zongorista.
Az est házigazdája, moderátora Bíró Gergely

Szeptember 30. (szerda) 18 óra, klubte-

író volt.

rem: Kovács István József Attila-díjas
költő, író, műfordító, történész, polo-

Október 29. (csütörtök) 18 óra, klubterem:

nista 70. születésnapja alkalmából ren-

Az Orpheusz Kiadó estje. Doina Rusti Li-

dezett ünnepi műsor. Köszöntőt mondott

zoanca tizenegy évesen című regényének

Szentmártoni János, a Magyar Írószö-

bemutatója. Közreműködött Lázár Balázs
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színművész, Szenkovics Enikő műfordító,

nos, az Írószövetség elnöke nyitotta meg.

Király Farkas szerkesztő. A szerzővel Erős

A szerzőkkel Zsille Gábor költő, műfordí-

Kinga kiadóvezető beszélgetett.

tó, polonista beszélgetett. Közreműködött
Tallián Mariann színművész.
December 8. (kedd) 18 óra, klubterem:
A 70 éves Márkus Béla köszöntése.
A József Attila-díjas irodalomtörténészt
Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke köszöntötte. Márkus Bélával
Imre László irodalomtörténész beszélgetett. Közreműködött Lázár Balázs színművész. Hegedűn közreműködött Tallián

A Misztrál zenekar Iszkázon 2016 májusában

Mariann.

November 18. (szerda) 14 óra, klubterem:
„Az újrateremtés indulata” – Nagy László
a legifjabb nemzedék szemével. Konferencia a költő születésének 90. évfordulója
alkalmából. A tanácskozást Szentmártoni
János, a Magyar Írószövetség elnöke nyitotta meg. Előadást tartott: Tóth Gábor, Falusi Márton, Mórocz Gábor, Sebők Melinda,
Legény Zsófia, Parapatics Andrea, Bártfai
Borbála, Katona Eszter, Soltész Márton,

Vasadi Péter köszöntésén 2016 júniusában

Korpa Tamás, Dobás Kata.

2016

November 23. (hétfő) 18 óra, klubterem:
Három hang, közös nyelv – lengyel
írónők estje. Vendégeink voltak: Anna

Február 29. (hétfő) 18 óra, klubterem:

Piwkowska költő, esszéista, tanár, Anna

A Magyar Írószövetség íróiskolás hall-

Nasilowska költő, író, irodalomkritikus,

gatóinak félévzáró estje. Elhangzot-

egyetemi tanár és Malgorzata Karolina

tak Andó Ildikó, Döme Barbara, Gyüre

Piekarska próza- és újságíró, televíziós

Klára, Hajdú-Pataki Béla, Karap Ágnes,

szerkesztő. Az estet Szentmártoni Já-

Kató Eszter, Királyházi Marianna, Kozma
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Tamás, Lajos Tamás, Mácsai Mercédesz,

Április 5. (kedd) 17 óra, klubterem: Csu-

Márton Júlia, Mészáros József, Tálos Kata,

kás István 80. születésnapja alkalmából

Válas Péter és Weisz Anett írásai. Közre-

rendezett ünnepi műsor. Az ünnepeltet

működött Tallián Mariann és Lázár Ba-

Szentmártoni János, a Magyar Írószövet-

lázs színművész.

ség elnöke és Szakonyi Károly író köszöntötte. Közreműködött Erdélyi Ilona zon-

Március 9. (szerda) 18 óra, klubterem:

goraművész, valamint Tallián Mariann és

Szakolczay Lajos 75. születésnapja al-

Lázár Balázs színművész.

kalmából rendezett ünnepi gálaest.
Az ünnepeltet Szentmártoni János, Ágh
István és Erős Kinga köszöntötte. Közreműködött Faragó Laura énekművész,
valamint Tallián Mariann és Lázár Balázs
színművészek.
Március 23. (szerda) 17 óra, klubterem:
Utassy József születésének 75. évfordulója
alkalmából rendezett emlékest. Az estet
Szentmártoni János nyitotta meg. A költőre Kovács István és Vasy Géza emlékezett.

Domokos Mátyás Emlékest 2016 júniusában

Közreműködtek az Utassy versmondó kör
tagjai: Szekeres Frigyesné, Magyar Lajos,

Április 11. (hétfő) 13 óra, klubterem: a Gé-

Dányi József, valamint Orgona László (gi-

recz Attila és a forradalom költészetének

tár) és Tekán Kinga (ének).

klasszikusai szavalóverseny döntője. A zsűri
tagjai voltak: Kubik Anna színművésznő,

Március 23. (csütörtök) 17 óra, klubterem:

Czigány György költő, író, Szentmártoni

Szirtes Gábor és Szondi György 70. szü-

János költő, Erős Kinga kritikus, Rózsássy

letésnapja alkalmából rendezett ünnepi

Barbara költő. Közreműködött Huzella Péter.

gálaest. Az estet Szentmártoni János nyitotta meg. Az ünnepelteket Albert Zsuzsa

Április 27. (szerda) 18 óra, klubterem:

és Vincze Ferenc köszöntötte. Közremű-

A másik Magyarország hangja (Dokumen

ködött Miskolczi Anita gordonkaművész,

tumok az Írószövetség 1986-os közgyű

Narihito Mukeda zongoraművész, Devich

léséről) című kötet bemutatója. A könyvet

Benedek (nagybőgő), valamint Lázár Balázs

N. Pál József irodalomtörténész és Kiss Gy.

színművész.

Csaba, a kötet szerkesztője mutatta be.
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Május 5. (csütörtök) 18 óra, klubterem:

Június 1. (szerda) 17 óra, klubterem: A Va-

Lázár Ervin emlékest, az író születésének

sadi Péter 90. születésnapja alkalmából

80. évfordulója alkalmából. Az estet Szent-

rendezett ünnepi gálaest. Az ünnepeltet

mártoni János nyitotta meg, Lázár Ervinre

köszöntötte Szentmártoni János. Közremű-

Szakonyi Károly emlékezett. Közreműkö-

ködött Szabó András előadóművész, Elek

dött Szabó András előadóművész, Jámbor

Szilvia zongoraművész. Vasadi Péterrel

Janka gordonkaművész, valamint Nagy

Végh Attila költő beszélgetett.

Míra zongoraművész.
Május 24. (kedd) 18 óra, klubterem: Árkossy István festőművész A kocka el van
vetve c. kiállításának megnyitója. A vendégeket köszöntötte Szentmártoni János,
a Magyar Írószövetség elnöke. A kiállítást
megnyitotta Hegedűs Imre János irodalomtörténész. Árkossy Istvánnal Bíró Gergely

Játszóház az Írók Éjszakáján 2016 júniusában

író beszélgetett.
Június 2. (csütörtök) 18 óra, klubterem:
Az „Arccal a földön a Huszadik Század”
című versszínházi műsor premierje, Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek
előadásában.
Június 4. (szombat) 18 óra, klubterem:
A Bethlen Gábor Alapítvány estje és a
Bágyoni Szabó István és Hegedűs Imre János köszöntése 2016 júniusában

Teleki Pál érdemérem átadása. Az estet
megnyitotta Szentmátoni János. Emlékbeszédet mondott Dr. Juhász György iro-

Május 26. (csütörtök) 18 óra, klubterem:

dalomtörténész-hungarológus. A kitünte-

A 70 éves Baán Tibor köszöntése. Az estet

tetteket méltatta Lezsák Sándor költő, az

Szentmártoni János nyitotta meg. Közre-

Országgyűlés alelnöke. Közreműködött

működött Szabó András előadóművész,

Hegedűs Zsuzsanna előadóművész.

Miskolczi Anita gordonkaművész, Narihito Mukeda zongoraművész, Devich Gábor

Június 7. (kedd) 18 óra, klubterem: A Do-

klarinétművész.

bozi Eszter 60. születésnapja alkalmából
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rendezett ünnepi gálaest. Az ünnepeltet

ünnepi gálaest. Az ünnepelteket köszön-

Szentmártoni János köszöntötte. Közre-

tötte: Szentmártoni János, az Írószövetség

működött Tallián Mariann színművész és

elnöke, Király Farkas költő, műfordító, Sza-

Miskolczi Anita gordonkaművész.

kolczay Lajos irodalomtörténész. Közreműködött Lázár Balázs színművész és Tallián

Június 13. (hétfő) 16 óra, klubterem: Sipos

Mariann (hegedű).

Lajos Berda József (kritikai pályarajz) c.
kötetének bemutatója. Közreműködött
Szentmártoni János, az Írószövetség elnök,
Kenyeres Zoltán irodalomtörténész. Sipos
Lajossal Vincze Ferenc irodalomtörténész
beszélgetett. Berda József verseit Fodor Tamás színművész mondta el.

Bábszínház kapolcsi műsorunkban

Június 25. (szombat) 18 órától 23 óráig: Írók
Éjszakája. Programok: 18.00 Szalóki Ági:
Körforgás – Családi koncert. Közreműködött: Dés András (ütőhangszerek), Csókás
Zsolt (gitár), Kovács Zoltán (nagybőgő),
Szalai Péter (tabla), Rácz Krisztián (gitár).

Alexa Károly és Erős Kinga Kapolcson 2016 júliusában

20.00 „Arccal a földön a Huszadik Század”
Június 16. (csütörtök) 18 óra, klubterem: Do-

– Versszínházi műsor a füveskerti költők és

mokos Mátyás emlékest. Az estet megnyi-

1956 forradalmának tiszteletére. 21.30 Tan-

totta Szentmártoni János. Közreműködött

gók – Astor Piazzolla: Négy évszak; Oblivion,

Papp Zoltán színművész. Domokos Mátyás-

José Bragato: Milontan. Közreműködött:

ra emlékezett: Ferencz Győző, Gróh Gáspár,

Miskolci Anita gordonkaművész, Devich

Illyés Mária, Imre László, Kiss Gy. Csaba, La-

Gábor klarinétművész, Narihito Mukeda

tor László, Monostori Imre, Németh Magda.

zongoraművész. 22.45 Müller Péter Sziámi és
Szakcsi Lakatos Béla koncertje. 18.00-22.00

Június 22. (szerda) 18 óra, klubterem: He-

Játszóház. 18.00-22.00 Origami foglalkozás.

gedűs Imre János és Bágyoni Szabó István

18.30, 21.00 Irodalomtörténeti barangolás a

75. születésnapja alkalmából rendezett

székházban.
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Június 27. (hétfő) 17 óra 30, klubterem: Prágai Tamás emlékest és a Prágai Tamás-díj
átadása. A rendezvényen közreműködött
Dévényi Zoltán, Fodor Miklós, Gál Hedda,
Miklóssy Endre, Szentmártoni János, Szondi
György, Toót-Holló Tamás és Varga Tamás.
Szeptember 27. (kedd) 18 óra, klubterem:
Vladimir Rott A sors ellenében I. – Szen-

Kabdebó Lóránt köszöntése 2016 szeptemberében

vedésből vigasz című, könyvbemutatóval
egybekötött fotó-dokumentum kiállításá-

Október 4. (kedd) 18, óra, klubterem: A 80

nak megnyitója. A kiállítást Mezey Katalin

éves Papp Tibor köszöntése és a költő em-

és Vladimir Rott nyitotta meg.

lékmeder című verseskötetének bemutatója.
Az estet Szentmártoni János nyitotta meg, a
rendezvény házigazdája Turczi István volt.
Köszöntőt mondott L. Simon László, Képes
Gábor, Magolcsay N. Gábor, Székelyhidi
Zsolt, Szkárosi Endre, Szombathy Bálint.

Vladimir Rott könyvbemutatója 2016 szeptemberében

Szeptember 28. (szerda) 18 óra, klubterem:
A 80 éves Kabdebó Lóránt köszöntése.
Az estet Szentmártoni János, a Magyar Író-

Papp Tibor születésnapján 2016 októberében

szövetség elnöke nyitotta meg. Közreműködött Lázár Balázs színművész, Miskolczy

Október 24. (hétfő) 10 óra, klubterem:

Anita gordonkaművész, Devich Benedek

A PEN Club ’56 és Románia című konfe-

(nagybőgő), Gerlóczy Zsigmond (zongora).

renciája. Megnyitó beszédet mondott Szőcs

Kabdebó Lóránttal Száraz Miklós György

Géza, a Magyar PEN Club elnöke. Előadást

beszélgetett.

tartott Tófalvi Zoltán, Ferencz Béla-Ervin,
Orbán Etelka, Varga László, Dávid Gyula,
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Páskándiné Sebők Anna, Józsa Csaba, Takács

E. Csorba Csilla és Szentmártoni János. Buda

Ferencz László, Szilágyi Árpád, Octavian Bjoza,

Ferencet Pécsi Györgyi laudálta. Az ünne-

Teodor Stanca, Ioana Boca, Liviu Plesa, Csen-

pelttel Füzi László és Vasy Géza beszélgetett.

des László, Puskás Attila, Sándor Balázs, Jancsó

Közreműködött Dinnyés József.

Csaba, Páll László, Török József.
November 15. (kedd) 18 óra, PIM: a 85 éves
Szakonyi Károly köszöntése. Köszöntőt mondott E. Csorba Csilla és Szentmártoni János.
Az ünnepelttel Tarján Tamás beszélgetett.
Közreműködött Papp János színművész
November 17. (csütörtök) 18 óra, klubterem: a Magyar Írószövetség „Szavakban
lobog” című novellapályázata díjazottjainak
gálaestje. Bevezetőt mondott Erős Kinga. KözRózsa Endre Emlékest 2016 októberében

reműködött Tallián Mariann és Lázár Balázs

Október 27. (csütörtök) 18 óra, klubterem:

Sennyei Tibor, Haklik Norbert és Novák Zsü-

A Rózsa Endre születésének 75. évforduló-

liet novellája.

színművész. Az est során elhangzott Weiner

ja alkalmából rendezett emlékest. Az estet
Szentmártoni János, az Írószövetség elnöke
nyitotta meg. A költőről Rózsa Dániel és Vasy
Géza irodalomtörténész emlékezett beszélgetés
keretében. Közreműködött Ézsöl Andrea (vers),
Rózsa Dániel (vers), Turba Attila (citera), valamint Papp János színművész.
November 8. (kedd) 18 óra, PIM: a 80 éves
Buda Ferenc köszöntése. Köszöntőt mondott
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Oláh János Emlékest
Magyar Napló Könyvesbolt –
Józsefvárosi Galéria, 2016. november 24.
A Magyar Napló szervezésében barátok, kollégák, pályatársak
emlékeztek a kiadó nemrég elhunyt főszerkesztőjére, Oláh János
Babérkoszorú-, Márai- és József Attila-díjas költőre, az MMA
rendes és a Magyar Írószövetség választmányi tagjára, az Arany
János Alapítvány volt elnökére. A bensőséges műsor zsúfolásig
megtelt teremben és a család jelenlétében zajlott. Megnyitót Jánosi
Zoltán, a Magyar Napló irodalmi vezetője, köszöntőt Zsiga Kristóf ügyvezető igazgató mondott. Oláh János kiemelkedő költői,
írói munkásságát Bertha Zoltán irodalomtörténész méltatta.
Bíró Gergely, a Magyar Napló folyóirat megbízott főszerkesztője a lap Oláh János-emlékszámát mutatta be. Az ezt követő emlékező beszélgetésen Erős Kinga, Jókai Anna, Kovács István, Kő
Pál, Nagy Gábor, Szabó Zsolt Szentmártoni János és Vasy Géza
elevenítette fel legjellemzőbb emlékeit a költőről. Példaadó emberi tulajdonságai mellett kiemelték irodalomszervező és te
hetségnevelő képességét is. Az esten közreműködött a Csík János
duó, Jegercsik Csaba színművész és Mülhauser Martina előadó
művész. Filmfelvételről Oláh János mondta el Pinceszeri elégia
című költeményét.

Írókonferencia a szigetvári várban
2016. július 9-10.

Dr. Hóvári János, a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékév
Emlékbizottságának elnöke, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. főigazgatója és Szentmártoni János, a Magyar
Írószövetség elnöke emlékező együttlétre és közös gondolkodásra
hívott meg írókat, költőket a magyar történelem emblematikus
városába a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékév keretében.
Az első napon a delegáció múltidéző sétán vett részt, és ellátogatott a Dr. Pap Norbert vezette kutatás-ásatás helyszínére, Turbékra
is, Szulejmán szultán türbéjének maradványaihoz. A második napon elhangzott előadások a Magyar Napló folyóirat szeptemberi
számában láttak napvilágot. A tanácskozáson azt elemezték, hogy
mit jelent a 21. század alkotóinak Zrínyi Miklós, a hősiesség, a baj
társiasság, a hősi önfeláldozás, a közösséghez való tartozás, a rájuk
hagyományozott örökség. A konferencia résztvevői voltak: Berta
Zsolt, Bíró Gergely, Deák-Sárosi László, Diószegi Szabó Pál, Ircsik
Vilmos, Jánosi Zoltán, Király Farkas, Kovács István, Mirtse Zsuzsa,
Miklóssy Endre, Mórocz Gábor, Móser Zoltán, Nemes Attila,
Novák Zsüliet, Réger Ádám, Rosonczy Ildikó, Simon Adrienn, Urbán Péter, Vári Fábián László, Windhager Ákos, Zsille Gábor.
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Díjak, kitüntetések 2016-ban, melyeket szövetségünk tagjai kaptak
(Az összeállítás a sajtóból vett információk és tagjaink értesítései alapján készült.)

Magyar Szent István-rend kitüntetés, Kossuth Nagydíj: Makkai Ádám
Kossuth-díj: Kiss Anna, Lukács Sándor, Serfőző Simon
Széchenyi-díj: Imre László, Szakolczay Lajos
A Nemzet Művésze díj: Kalász Márton
Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj:Farkas Árpád, Király László
József Attila-díj: Falusi Márton, Farkas Wellmann Endre,
Nagy Koppány Zsolt, Tari István
Gérecz Attila-díj:Korpa Tamás
A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának
Az Év Legjobb Könyve-díja: Fekete Vince
Az MMA Irodalmi Tagozatának Könyv Nívódíja:
Száraz Miklós György, Szentmártoni János
Prima-díj: Ács Margit, Rónay László
A Magyar Érdemrend középkeresztje:
Böszörményi Zoltán, Csukás István
A Magyar Érdemrend tisztikeresztje: Ács Margit,
Kiss Gy. Csaba, Szkárosi Endre,
Szörényi László, Tóth Sándor, Vilcsek Béla
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje:
Buda Attila, Cs. Varga István, Deme Tamás,
Gittai István, Láng Gusztáv, Pethő László
Magyar Arany Érdemkereszt:
Bíró József, Koppány Zsolt,
Lőrincz György, Nagy Katalin
Magyar Ezüst Érdemkereszt:
Kelemen Erzsébet, Tasnádi Edit
Külhoni Magyarságért díj: Zelei Miklós
Klebelsberg Kunó-díj: Jókai Anna
Arany János-díj: András Sándor
Bella István-díj: Ughy Szabina
A Tokaji Írótábor díja: Ekler Andrea
A Tokaji Írótábor Nagyhordó-díja: Lezsák Sándor
A Tokaji Írótábor Hordó-díja: Bertha Zoltán, Fecske Csaba,
Ködöböcz Gábor
Balassi Bálint-emlékkard: Agócs Sándor
Napút-díj: Szepes Erika
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, akikre büszkék vagyunk!
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A Magyar Írószövetség három éve
(2014-2016)
2013. december 7. Közgyűlés
			

taglétszám: 894 fő
ebből határon túli tag 189

Taglétszám alakulása az elmúlt három évben:
- felvett tagok: 63 			
- elhunytak: 84			
- kilépett:
-

SZJA 1%

jelenlegi taglétszám: 873 fő
ebből határon túl élő tag: 174 fő

Kérjük kedves Tagjainkat, hogy ajánlják fel jövedelem
adójuk 1%-át a Magyar Írószövetségnek vagy az
Arany János Alapítványnak!
Magyar Írószövetség adószáma:
19666244-2-42
Arany János Alapítvány adószáma:
19020381-1-42
Köszönjük!

Taglétszám alakulása évenkénti bontásban:
- tagfelvétel 2014-ben: 24 fő
2015-ben: 25 fő
2016-ban: 14 fő
		
63 fő
- elhunytak
2013-ban: 5 fő (a közgyűlés napjától)
2014-ben: 25 fő
2015-ben: 43 fő (sokan ebben az évben lettek
kivezetve, mert ekkor értesültünk halálukról)
2016-ban: 11 fő
		84 fő

Tisztelt Írótársam!
Ezúton értesítelek, hogy a Magyar Írószövetség 2016.
december 16. és 2017. január 31. között zárva tart,
munkatársai nem lesznek elérhetőek. Nyitás február
1-én, szerdán.

- kilépett: Az elmúlt három évben nem történt kilépés a
szövetségből
Tagfelvétel részletezve:
Ülések időpontja

2014. február 5.

beérkezett
tagfelvételi
kérelem

Együttműködésedet megköszönve,
üdvözlettel,
Szentmártoni János elnök

ebből felvett
tagok száma

24

15

2014. október 1.

15

9

2015. május 20.

19

13

2015. október 28.

14

12

2016. március 17.

9

7

2016. november 9.

12

7

Összesen:

92

63

Tisztelt Tagság!
Tagdíjukat a következő módokon rendezhetik:
– személyesen, nyitva tartási időben, a Magyar Írószövetség Bajza utca 18. sz. alatt található székházában, Peller Zsuzsánál, telefonszám: 061-322-8849

Éves közgyűlések időpontjai
(Közhasznúsági jelentések elfogadtatása):
2014. április 16.
2015. május 26.
2016. május 25.

– banki átutalással, a Magyar Írószövetség részére,
a 10200823-22221324-00000000 bankszámlaszámra (K&H Bank) befizetve (kérjük a közleményben
feltüntetni: tagdíj)

Soron kívüli közgyűlés (Alapszabály kiegészítés)
2014. november 27.

– csekken, mely személyesen igényelhető a székházban, vagy kérésre kipostázzuk

Elnökségi ülések
2014-ben: 01.29.; 04.16.; 06.16.; 10.08.; 12.03.
2015-ben: 03.17.; 05.26.; 06.29.; 11.11.
2016-ban: 03.03.; 03.23.; 05.25.; 06.15.; 10.20; 11.17.

Az éves tagdíj összege 3.000 forint, nyugdíjas tagjainknak 2.500 forint. Esetleges nagyobb összegű
elmaradás esetén részletfizetés is kérhető.

Választmány
A Választmány összetételében változás állt be, Prágai Tamás és
Oláh János halála miatt, a megüresedett helyeket Borbély László
és Thimár Attila töltötte be.
Választmányi ülések
2014-ben: (2013.12.07.) 04.16.; 06.16.; 10.08.
2015-ben: 03.17.; 05.26.; 06.29.; 11.11
2016-ban: 03.23.; 05.25.; 06.15.; 11.17.

34

ÍRÓK A FORRADALOMBAN 2016
A Magyar Írószövetség programsorozata a forradalom 60. évfordulóján
az 1956-os Emlékbizottság támogatásával

Versek szódával 1956
A közkedvelt irodalmi talk-show ezúttal a forradalom irodalmával
foglalkozott. Olyan alkotókat látott vendégül a Pinceszínházban,
akik szereplői voltak az 1956-os eseményeknek. A beszélgetéseket
Lázár Balázs vezette, zongorán közreműködött Kocsonyai Péter.
Vendégünk volt: Ferdinandy György (szeptember 29.), Ágh István
(október 18.), Sárközi Mátyás (november 3.), Buda Ferenc (december 1.)

Flashmob
(Deák tér, Madách tér, Fővám tér, 2016. november 2.)
Köztéri akcióinkkal a járókelőket kívántuk megállítani pár percre, hogy felhívjuk a
figyelmüket az írók és szövetségünk 1956-os szerepvállalására. A rikkancs Mikos Ákos
rádiós műsorvezető és slammer volt, a segítők az Irodalmi Újság 1956. november 2-i
számának reprintjét és az írószövetség programfüzetét osztogatták az érdeklődőknek.
A program zárásaként a megmaradt lufikat égnek eresztettük.

ÍRÓK A FORRADALOMBAN 2016
A Magyar Írószövetség programsorozata a forradalom 60. évfordulóján az 1956-os Emlékbizottság támogatásával

Emlékülés: Közép-Európa és 1956
– Írók a forradalomban
(Parlament Felsőháza, 2016. október 29.)
A Magyar Országgyűlés, a Magyar Írószövetség és a Lakitelek Népfőiskola szervezésében emlékülést tartottunk a Parlamentben több mint kétszáz fős közönség előtt. Az ülést
Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitotta meg, vezette
Lezsák Sándor alelnök. Beszédet mondott Schmidt Mária,

Schmidt Mária, Kövér László, Bábel Balázs

az 1956-os Emlékév kormánybiztosa, Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek, Sergius Sterna-Wachowiak, a Lengyel

Írók Egyesületének elnöke, valamint Bíró Zoltán, Buda Ferenc, Erős Kinga, Földváryné Kiss Réka, Kiss Gy. Csaba,
Mács József, M. Kiss Sándor, Rózsássy Barbara, Salamon Konrád, Szakolczay Lajos, Szentmártoni János. Közreműködött Faragó Laura előadóművész.

Sergius Sterna-Wachowiak

Szentmártoni János

Közönség

Konferencia: 1956 irodalmi lenyomatai a
rendszerváltás előtt és után
(Magyar Írószövetség, 2016. november 23.)
Nyitó előadó Jókai Anna volt, előadást tartott Benke László, Borbély László, Kovács István, Márkus Béla, Mezey Katalin, N. Pál József, Pomogáts Béla és Vasy
Géza. Felszólalt Szalay Károly és Hegedűs Imre János.
Szalay Károly

Jókai Anna és Szentmártoni János

Mezey Katalin

Pomogáts Béla

Vasy Géza

