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Az elmúlt kilenc év
Kecskés Szulamit*

Szentmártoni János Géreczés József Attila-díjas költővel,
a Magyar Írószövetség
leköszönő elnökével
beszélgettünk arról, hogyan
értékeli az elmúlt kilenc évet.

„Az elmúlt kilenc évben sikerült új fejezetet
nyitnunk a Magyar Írószövetség történetében...”
A rendszerváltás óta Ön az első elnöke a Magyar Írószövetségnek, aki három
egymást követő ciklust tudhat maga mögött. Melyek voltak a kezdeti időszak
legnagyobb kihívásai?
A 2011-es évben Erős Kinga titkárral és munkatársainkkal még igen lehetetlen gazdasági
helyzetben dolgoztunk. A szövetség anyagilag olyan mélyponton volt, hogy kérdésessé vált
a további működése is. Bárhová fordultunk, mindenütt arra hivatkoztak, hogy az ország
gazdasági helyzete miatt minden téren megszorításokra és megtakarításokra van szükség.
Ennek ellenére a szakmai reformokat elkezdtük bevezetni, és kitaláltunk olyan nagyobb ívű
programokat is, amelyekkel a szélesebb közönséget kívántuk megszólítani. 2012-ben aztán
megkezdhettük az írószövetség gazdasági állapotának a konszolidálását is, mivel állami
költségvetési sorba kerültünk. Ezért nagyon sokat tett volt titkárunk, L. Simon László. Így
*

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oláh János szerkesztői ösztöndíjasa.
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az addig kiszámíthatatlan és megjósolhatatlan összegű éves támogatások helyett 2012 óta
30 millió Ft támogatást kapunk működésre. Úgyhogy több mint húsz év elteltével volt végre
esély és remény arra, hogy hosszú távon is stabilizálni kezdjük szervezetünket az alapfeladatok
ellátása szintjén.
Milyen reformokra utalt az imént, melyek voltak szakmai programjának és célkitűzéseinek a sarokpontjai?
Hogy láthatóbbá, gyorsabbá és vonzóbbá váljunk. Ennek érdekében nyitottuk meg székházunk
kapuját a szélesebb közönség előtt például a Múzeumok Éjszakáján, vagy léptünk ki a falak
közül és veszünk részt kulturális fesztiválokon összművészeti programsorozatokkal, valamint
próbálunk hatékonyabban jelen lenni a digitális térben és a sajtóban is. A szervezeti építkezés
területén az évek során létrehoztunk három újabb vidéki írócsoportot is irodalmi életünk
sajnálatos Budapest-centrikusságának ellensúlyozásaképpen: a Hajdú-Bihar, a Csongrád és
a Baranya megyeit. Az elsőnek Papp-Für János, a másodiknak Bene Zoltán, a harmadiknak
pedig Szirtes Gábor a motorja. Nagy álmom, hogy egyszer valamennyi megyében lesz egy
ilyen aktív csoport.
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A XXIX. Érmindszenti Zarándoklaton, 2018

Mi ösztönözte arra, hogy háromszor is megmérettesse magát a Magyar Írószövetség élén?
Hogy milyen félve vállaltam el 35 évesen első alkalommal a jelölést, arról már számos interjúban beszámoltam, ezért arra most nem térnék ki. Másodszor azért indultam az elnöki
posztért, hogy az első ciklusban bevezetett reformokat végig tudjam kísérni, harmadik alkalommal pedig azért, hogy végigvezényelhessem az 1956-os, majd a 2017-es Arany János
emlékév írószövetségi programjait. Nem utolsósorban azért, hogy a legakutabb problémát,
székházunk sorsát is megnyugtatóan elrendezzem – és hogy megfogalmazzam a szervezet új
szerepét, feladatát és jövőképét ebben a radikálisan megváltozott kulturális térben.
Mi vezetett ahhoz, hogy úgy döntsön, nem indul tovább a Magyar Írószövetség
elnöki székéért?
Kilenc év sok idő. Mondhatnám azt is, hogy elfáradtam, de 44 évesen talán nem illendő ilyesmire
hivatkozni. Nemrég azt kérdezték tőlem egy interjúban, hogy mivel foglalkozik egy írószövetségi
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elnök. Csak a magam nevében nyilatkozhattam: sok mindennel. Naponta keresnek e-mailben,
telefonon különböző ügyekben, és nem csupán írók, hanem társintézmények vezetői is, hogy
segítsek, szervezzünk közös programot, menjek koszorúzni, ünnepi beszédet tartani, rendezvényt
megnyitni stb. Fontos a kultúrdiplomácia is, évente többször tárgyalunk külföldi írószervezetek
delegációival. Emellett irányítani kell a szervezet belső életét, kollégáim adminisztrációs munkáját, bár ebben nagy segítségemre volt Erős Kinga elnökségi társam, aki egyben az írószövetség
ügyvivő titkára is. Aztán vannak nagyobb kulturális vagy kultúrpolitikai mozgások, amelyekben
ugyanúgy helyt kell állni, stratégiákat kidolgozni, egyeztetni stb. És minderre ráépül még számos
irodalom-közéleti feladat is, például a kurátori munkák különböző szakmai kollégiumokban.
Arról nem is beszélve, hogy az utóbbi években egyéb megtisztelő felkéréseknek is igyekszem
eleget tenni, hetedik éve vagyok a Tokaji Írótábor Egyesület elnöke, 2016-tól volt munkahelyem
és irodalmi bölcsőm, a Magyar Napló Kiadó egyik ügyvezetője, tavaly nyáron engem bíztak meg
az Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális lapcsalád Kárpát-medencei főszerkesztésével, újabban
pedig irodalmi tanácsadóként Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának a
munkáját is segítem. Szóval nem unatkozom. Úgy érzem, hogy helytálltam a posztomon: vagyis
amire felkértek, azt – ha nem is maradéktalanul, de – becsülettel elvégeztem. Munkatársaimmal – a kezdeti anyagi nehézségeket leküzdve – sikerült a jövőre 75 éves Magyar Írószövetséget
megreformálni, tovább fiatalítani, kinyitni a szélesebb közönség felé, s idén a legrégebb óta
húzódó problémáját, székházának az ügyét is megnyugtatóan rendezni. Nem beszélve arról,
hogy az irodalom- és a politikatörténet szempontjából is egyaránt rendkívül értékes dokumentumtárunkat, amelynek sem a szakszerű tárolására, sem pedig a tudományos feldolgozására
nekünk soha nem volt kapacitásunk, biztonságba helyeztük a Rendszerváltás Történetét Kutató
Intézet és Archívumban. Azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest jó állapotban hagyom
magam mögött a szervezetet, amelyet természetesen a továbbiakban is segíteni fogok időmhöz
és tehetségemhez mérten. De eljött az idő odébb állni, hogy egy új vezető hatékonyabban tudja
továbbvinni az intézményt a szerintem szerencsésen megtalált útján.
Említette, hogy hosszú idő után végre megoldódott a szövetség helyének, a
Bajza utcai székháznak a kérdése. Összefoglalná, hogyan jutott el ideáig az Írószövetség és pontosan mit sikerült elérnie?
Már-már történelmi feladat volt, amit elődeinktől örököltünk, a székház sorsának végleges
elrendezése. 2012 elején lejárt a tíz évre előre kifizetett bérleti szerződésünk. Többször tárgyaltunk Terézváros vezetésével, a kulturális tárcával, az MNV Zrt. igazgatóságával. Eredményes
tűzoltásokat végeztünk és elértünk részeredményeket. De mindig tudtuk, hogy ahol tartunk,
csak átmeneti megoldás, tovább kell lépni. Be kellett látnom, hogy egy civil egyesületnek
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nemigen adnak tulajdonba ekkora műemlék épületet, nem beszélve arról, hogy jelentős
anyagi forrás is kellett volna a felújításához és fenntartásához. Azt sikerült mindig elérnünk,
hogy bérleti tartozásainkat a minisztérium magára vállalja. Később azt, hogy székházunkat
(illetve a társasház besorolású és több tulajdonosú épület ránk eső részét) a magyar állam
csereingatlan fejében átvegye Terézvárostól, majd egy 2015-ös kormányhatározatnak köszönhetően ingyenes használatba a rendelkezésünkre bocsássa. Ekkor viszonylagos biztonságba
kerültünk, de azt továbbra sem tudtuk, miből fogjuk fedezni például az újonnan jelentkező
közös költség terhét, illetve hogy miből fogjuk korszerűsíteni az épületet, amely már több
szempontból életveszélyes állapotban van. Ekkor kezdtünk tárgyalásokat a Petőfi Irodalmi
Múzeum új utakat és feladatokat is kijelölő főigazgatójával, akinek felajánlottuk, hogy amen�nyiben mi megtarthatjuk az irodáinkat, átadnánk a PIM kezelésébe az épületet, egyrészt
hogy ne kelljen kiköltöznünk, másrészt hogy közös erővel népesítsük be újra kihasználatlan
területeit, és – egyéb ingatlanaival együtt kezelve – különböző állami forrásokból vállaljon
garanciát felújítására. Így mi is és az épület is megmenekül. Nem beszélve az egyelőre felbecsülhetetlen értékű könyvtárállományunkról. Demeter Szilárdnak rögtön megtetszett az
ötlet, és azóta már megtettük a szükséges lépéseket ezen az úton. Mindehhez természetesen
a választmányunk felhatalmazását kértük, és meg is kaptuk. Itt tartunk most.
A nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása jelentős szerepet kapott az elmúlt
években. Melyek az eddigi legjelentősebb eredmények?
Programunk kiemelt eleme volt külföldi kapcsolataink megerősítése is. Ennek a munkának a
legsürgősebb gazdasági problémák megoldása után tudtunk nekilátni. Nemzetközi kapcsolatrendszerünk megerősítése és továbbépítése során az elnökség képviselői és számos tagunk
bemutatkozhatott többek közt Moszkvában és Szentpéterváron, Zágrábban, Helsinkiben, Göteborgban, Berlinben, Londonban, Szófiában és Szmoljanban, Melbourne-ben és Sidney-ben,
Szalehardban, Varsóban és Lublinban, Belgrádban, Oslo-ban, Narvában és Tartuban... A Lengyel
Írók Egyesületével csereprogramot működtetünk, de hasonló kezdeményezés körvonalazódik
a bolgár és a szlovák társszervezetekkel is. Számos külföldi írókollégát is vendégül láttunk az
elmúlt években, vidéki írócsoportjaink segítségével nemegyszer más városokban is. Megfordult nálunk a többször Nobel-díjra jelölt Arvo Valton észt költő, Varujan Vosganian, a román
írószövetség alelnöke és Doina Ruşti román írónő, Ljudmila Guljajeva és Ljubova Sztarceva
komi-permják írónők, Szvetlana Grigorjeva, a mari írószövetség elnök asszonya, Jurij Poljakov,
az egyik legtekintélyesebb orosz prózaíró, Leonyid Volodarszkij orosz költő, Sergius Sterna-Wachowiak, a Lengyel Írók Egyesületének korábbi elnöke, Jacek Moskwa és Bogdan Baran lengyel
írók, Tuula-LiinaVaris, a finn írószövetség elnök asszonya, Anna Piwkowska, Anna Nasilowska
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és Malgorzata Karolina lengyel írónők – de tiszteletüket tették azeri és kínai íródelegációk is.
Idén különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy ahol az kell, fölelevenítsük, ahol pedig az, megerősítsük közép-kelet-európai és balkáni kapcsolatainkat. Így lassan kirajzolódni látszik egy
lengyel–szlovák–román–horvát–bolgár–magyar irodalmi erőtér.
A határon túli programokra elnyert pályázataink révén számos tagunknak finanszíroztuk
Kárpát-medencei és külföldi útját. Ez a jövőben is lényeges lesz, mert ugyanolyan fontos
a határon túli és a diaszpórában élő kollégákkal és olvasókkal való kapcsolattartás, mint a
külföldi szervezetekkel való együttműködés. A határon túli társintézményekkel kifejezetten
gyümölcsöző a kapcsolat. Itt elsősorban az Erdélyi Magyar Írók Ligáját és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát kell megemlítenem, de jó viszonyt alakítottunk ki a kárpátaljai Kovács
Vilmos Irodalmi Társasággal és a Bécsi Napló szellemi körével is.
Több korábbi interjújában elmondta, hogy mindig is nagy hangsúlyt fektetett a fiatal generáció segítésére. A Magyar Írószövetség elnökeként ez miben nyilvánult
meg?
Ezen a téren bizony van még bőven teendő. Az irodalmi intézményrendszernek úgy általában is komoly kihívást jelent az utánpótlás meghódítása és kinevelése, hogy legyen kinek
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Oláh János szerkesztői ösztöndíjasok, 2018

továbbadni a stafétát. Ezen a téren a szakmai folyóiratok időben léptek (néhány kivétellel:
ld. pl. a Holmi esetét), de az írószervezetek, így a miénk is, jóval később ismerték fel ennek
a jelentőségét és szükségszerűségét. Elvileg a fiatalokat tömörítő, korhatáros írószervezetek
volnának hivatottak ezt a munkát elvégezni, de onnan csak elenyésző létszámban lépegetnek be később a nagyobb szövetségekbe, mivel a szervezeti és közösségi élet eddig működő
struktúrái nem annyira vonzóak az ifjabbak számára. Örvendetes viszont, hogy az Előretolt
Helyőrség Íróakadémia olyan fiatal tehetségeket is felkarol, képez és juttat lehetőségekhez,
akik szociális vagy távolsági okokból kifolyólag nem vagy sokkal nehezebben kerülnének be
a még mindig fővároscentrikus irodalmi vérkeringésbe. Közülük egyébként már léptek be
az Írószövetségbe. A probléma orvoslására sokáig az volt az egyik tervem, hogy újraindítom
székházunk vendéglátó helyiségét irodalmi kávéház formájában, ahová pódiumműsorokkal,
felolvasásokkal, kamarakoncertekkel csalogatom majd be a fiatalabb alkotókat. Ugyanakkor
ahhoz is ragaszkodtam, hogy amíg a székház ügyét nem rendezzük el százszázalékosan,
addig erről szó sem lehet. Viszont nagy örömömre szolgált, hogy idén első ízben – Orbán
János Dénes költőtársunk ösztönzésére és segítségével – debüt-díjakat oszthattunk „vérlázítóan” fiatal alkotóknak, akik azóta már tagságunkat is erősítik. S hogy egy személyesebb
húrt is megpendítsek, abban is segédkeztünk, hogy megszülessen az Oláh János szerkesztői
ösztöndíj. Ez hivatásunk egyik hiányosságát próbálja legalább részben korrigálni azzal, hogy
fiatal irodalmárokat kiadók, folyóiratok műhelyében hozzásegít a szakmai alapfogások elsa-
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játításához. Bár Íróiskolánkban nem csupán fiatalok tanulhattak az elmúlt tíz évben, de az
irodalmi utánpótlás fölfedezésében igenis jelentős eredményeket is elért, hiszen hallgatóink
közül többen ma már többkötetes szerzők, országos lapokba és antológiákba szerkesztik be
a műveiket. Nemrég jelentettünk meg egy jubileumi, reprezentatív válogatást a tíz év terméséből, amely fölveszi a versenyt bármelyik profi antológiával is.
Melyek voltak azok a kezdeményezések, programok, rendezvények, amelyek
az elnöksége alatt indultak el?
Mindegyik az interjúnk elején említett reformokat szolgálta, hogy ne csupán szakmai berkekben és botrányok idején, de békeidőben és a szélesebb közönség körében is ismertebbé
váljon a szervezet s általa a kortárs magyar irodalom. Költészet napján rendeztük minden évben Kárpát-medence szerte meghirdetett gimnáziumi szavalóversenyünk döntőjét
Rózsássy Barbara rendezvényszervező kollégám irányításával. Szívügyemnek tartottam a
rendszerint pünkösd tájékán megrendezett Nagy László Emléktúrához való csatlakozást,
amelynek során az iszkázi emlékház és múzeum udvarán egész napos irodalmi és zenei
programokkal kedveskedtünk az érdeklődőknek. Ehhez az első pillanattól kezdve partnerre
találtam a családban, a költőóriás unokájában, Nagy Borbála Rékában, és Nagy András
grafikusművészben, aki páratlan energiával gondozta szülei, Nagy László és Szécsi Margit
irodalmi örökségét, és aki sajnos nemrég egészen váratlanul hagyott itt minket. Június végén Írók éjszakája címmel nyitottuk meg minden évben székházunk kapuját a civilek előtt
színházi, zenei, irodalmi programokkal, s így várakozásainkat felülmúlva mondhatni tömegek
látogattak el a Múzeumok Éjszakáján hozzánk. Július végén mindmáig ott vagyunk Kapolcson
a Művészetek Völgyében, az utóbbi időben egy takaros kis malom ad otthont művészeti
előadásainknak és családi foglalkozásainknak. 2011-től bár különböző formációkban jelentkezik, de mondják, hogy egész brandet sikerült felépítenie a Versek szódával produkciónak,
amely a Kultúrvonal Produkciós Iroda szervezésében, de a mi szakmai támogatásunkkal
indult útjára annak idején. Szerencsésnek érzem magam abban, hogy elnökségem alá esett az
1956-os forradalom 60. és egyik legnagyobb nemzeti költőnk, Arany János születésének 200.
évfordulója – így mind 2016-ban, mind pedig 2017-ben olyan emlékezetes és sokszínű programokat sikerült megvalósítanunk, amelyekkel megint csak felhívhattuk a szélesebb közönség
figyelmét szervezetünk jelentőségére és munkájára. Köszönet mindkét emlékbizottságnak,
amely kiemelten kezelte az Írószövetség rendezvényeinek támogatását. Programjaink egész
évben zajlottak: 2016-ban rendeztünk szavalóversenyt Gérecz Attila verseiből, versszínházi
produkciót a váci füveskerti költők műveiből Lázár Balázs és Tallián Mariann színművészek
előadásában. Három kategóriában (novella, képzőművészet, zene) pályázatot hirdettünk az
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Borkóstoló verseny Iszkázon, 2018

ifjabb nemzedékek számára. Bevezettünk egy új műfajt kerítés-kiállításunkkal, amit Lezsák
Sándor nyitott meg. Filmklubot indítottunk Deák-Sárosi László vezetésével, flashmobokkal
az utca embereit kívántuk megállítani pár percre, hogy felhívjuk figyelmüket az írók 1956os szerepvállalására. Konferenciát szerveztünk íróink, irodalomtörténészeink részvételével.
1956-os weboldalt is készítettünk, amelyen valamennyi programunk fotó- és videoanyaga
mindmáig megtekinthető. Nagyszabású emlékülést szerveztünk a Parlament Felsőházi termében, amelyet a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László nyitott meg, s alelnöke, Lezsák
Sándor vezetett. 2017 februárjában, programjaink zárásaként, pedig látványos épületfestészeti
fényelőadásra került sor, amely székházunk Városligeti fasori oldalán volt látható. Az Arany
János emlékévben is hasonlóan összetett rendezvénysorozattal rukkoltunk elő: volt pályázat,
kiállítás, színházi sorozat, flashmob, diákoknak szervezett alkotótábor…
Az Ön elnökségéhez kötődik a magyar széppróza napja elindítása is…
Ebben az esetben nem saját programról van szó, hanem egy kezdeményezésről, amely megmozgatta az egész Kárpát-medencét. Igaz ugyan, hogy jelentős minisztériumi támogatással
2018-ban mi koordináltuk a számos programot, de magukat a műsorokat a társintézmények
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állították össze és vezényelték le. 63 irodalmi-kulturális intézmény és könyvtár szervezésében
több mint 120 rendezvény (könyvbemutató, író-olvasó találkozó, rendhagyó irodalomóra,
ünnepi megemlékezés, irodalmi séta, talkshow, gála) zajlott határon innen és túl összesen
81 településen (nagyvárosokban és falvakban egyaránt) 152 kortárs prózaíró és irodalomtörténész, valamint 117 közreműködő (színművész, zenész, tanár, könyvtáros) szereplésével.
Kiemelt szakmai partnereink a Magyar Művészeti Akadémia, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség voltak. Minderről
tájékozódni az erre az alkalomra létrehozott weblapon is lehetett. Idén minderre sajnos nem
kaptunk központi támogatást, de több szervezet vezetőjére a tavalyi kezdeményezésünk olyan
ösztönzően hatott, hogy önerőből idén februárban is megrendezték a maguk széppróza napját
határon innen és túl egyaránt. Mi is. Jó volna hinni abban, hogy ez a folyamat nem szakad
meg, és egy idő után ugyanúgy beépül majd ez az új irodalmi ünnep a köztudatba, mint 1964
óta a magyar költészet vagy 1984 óta a magyar dráma napja.
Ha zárszót kérnék Öntől, hogyan foglalná össze az elmúlt kilenc évet? És milyen
elnököt kíván a Magyar Írószövetség élére?
2010 óta háromszor is bizalmat szavazott nekem a Magyar Írószövetség tagsága, és választott
meg a nagy múltú szervezet elnökének. Ez roppant nagy megtiszteltetés a számomra, amely
nem csupán az irodalomszervezői, közösségépítő munkába vetett hitemet erősítette meg, de
kárpótolt abban is, hogy a közös ügyek érdekében háttérbe kellett szorítanom költői pályafutásomat. Talán szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a kezdeti nehézségek leküzdése után,
az elmúlt kilenc évben sikerült új fejezetet nyitnunk a Magyar Írószövetség történetében.
De azt is tudni és látni kell, hogy ez nem csupán az én érdemem, egyedül nem ment volna.
Hálával és köszönettel tartozom valamennyi közvetlen munkatársamnak, akik sokszor tartották bennem a lelket, az elnökségünknek, és azon tagjainknak, akiknek a tanácsaira, munkájára, segítségére mindig számíthattam. És nagy köszönet illeti harcostársamat, Erős Kinga
József Attila-díjas kritikust, aki tíz éve dolgozik az Írószövetségben, kezdetben rendezvényszervezőként, majd titkárként és az utóbbi években elnökségi tagként is. Nem hiszem, hogy
bárki másnak a kezében nagyobb biztonságban volna az elnöki kormány. Kívülről-belülről
ismeri a szervezetet, sok áldozatot hozott érte ő is, minden képessége és kapcsolatrendszere
megvan ahhoz, hogy az intézményt tovább segítse azon az úton, amelyen együtt elindítottuk.
Erős Kinga nem csupán kiváló irodalmár, de egyszerre szívós és empatikus, céltudatos és
lelkiismeretes ember.
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A 2018. május 31-én elfogadott Alapszabályunk értelmében „azok a tagok, akik a soron következő tisztújító közgyűlésen az elnöki tisztségre jelöltetni kívánják magukat,
kötelesek legkésőbb a tisztújítás évének augusztus 31ik napjáig benyújtani pályázati anyagukat az elnökséghez
mellőzés terhével.” Az alábbiakban a beérkezett elnöki
pályázatokat közöljük változatlan formában.

Erős Kinga
PÁLYÁZAT
A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG
ELNÖKI TISZTSÉGÉRE

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Erős Kinga (1977, Brassó) József Attila-díjas kritikus, szerkesztő, az Orpheusz Kiadó vezetője, az olvasat.hu szerkesztője. 2002 óta publikál rendszeresen hazai és határon túli folyóiratokban. 2006–2011 között a Magyar Napló folyóirat Könyvszemle rovatának szerkesztője.
2009-ben a Magyar Írószövetség rendezvényszervezője, 2010-től a Magyar Írószövetség
titkára, 2016-tól elnökségi tagja. Móricz Zsigmond- (2007) és NKA alkotói ösztöndíjas
(2009). Kötetei: Könyvbölcsőm (tanulmányok, 2007), Pályatükrök (Húsz portré fiatal alkotókról, Ekler Andreával közösen szerk., 2009), A belső szobához (tanulmányok, 2013),
„Fellapozzuk egymást a szótárban” (Ekler Andreával közösen, 2014), Fogadd el számadásom (Csontos Jánossal közösen, 2017), Szavakban lobog – Írók az 1956-os forradalomban
(interjúk, 2019).
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ELNÖKI PROGRAM
A Magyar Írószövetség alapszabálya pontosan rögzíti az intézmény elsődleges célját,
vagyis azoknak a szellemi, anyagi javaknak és feltételeknek a megteremtését és megőrzését, amelyek biztosítják „a magyar irodalom hivatásának betöltését, az irodalom
magyar kultúrában játszott szerepének érvényesülését, évszázadok alatt kivívott európai
rangjának és művészi minőségének fennmaradását”. Ebből a nézőpontból érthető meg
talán leginkább az a tény, hogy az Írószövetség miként tudott fennmaradni, megerősödni
és ismételten megújulni a története során. Amikor az Írószövetség rövid távú jövőjére,
vagyis a 2020–2022 közötti időszakra összpontosítva igyekszem felmérni, melyek azok a
kihívások, amelyekkel szembe kell nézni ahhoz, hogy az intézmény sikeresen betölthesse
hivatását, úgy vélem, számomra a legnagyobb próbatételt nem az jelenti, hogy miként
sikerül pozicionálni a Szövetséget abban az új kulturális és intézményi térben, amely most
van kialakulófélben. Sokkal inkább abban látok nehézséget és kihívást, hogy a közel ezerfős
tagság felé miként lehetséges hatékonyan kommunikálni a szükséges és az Írószövetség
hosszú távú érdekeit szolgáló döntési és munkafolyamatokat. Ehhez sokunk összefogására
lesz szükség, mert meggyőződésem, hogy csakis a tények és a valós lehetőségek türelmes
tolmácsolásával lehetünk sikeresek, s céljaink eléréséhez pozitív és konstruktív, építkező
és előrevivő, nem pedig hátráltató, dacos, a realitást mellőző alapállásra van szükségünk.
Az elmúlt egy évtized más jellegű kihívásokkal szembesítette az Írószövetség vezetőségét, mint a korábbiak. Míg Vasy Géza elnök programjának észszerű jelmondata volt a
„megerősödve megmaradni” gondolata, addig 2010 óta az Írószövetség megfiatalodására,
a digitális térben való elhelyezésére, irodalomnépszerűsítő programjainak mind szélesebb körű megszervezésére, sokasodó szakmai feladatainak hatékonyabb elvégzésére
terelődött a hangsúly.
Az elmúlt években Szentmártoni Jánosnak és az elnökségnek olyan embert próbáló, olykor kilátástalannak tűnő problémák felvállalása és kezelése is feladata lett, mint a közel 30
éve húzódó székházügy megnyugtató rendezése. Közismert tény, de úgy vélem, nem lehet
elégszer hangsúlyozni, hogy a Magyar Írószövetség Bajza utca 18. alatti székháza soha nem
állt az Írószövetség tulajdonában. A társasház besorolású épület általunk használt részét
a rendszerváltástól 2015-ig a VI. kerületi Önkormányzattól mint tulajdonostól bérelte a
Szövetség. Számos döntéshozó összefogásának köszönhetően a magyar állam 2015-ben
csereingatlant ajánlott fel az önkormányzatnak, az épület pedig állami tulajdonba került.
Az ingatlant innentől egy kormányhatározatnak köszönhetően az Írószövetség ingyenes
használóként üzemeltethette, cserében közfeladatokat ellátó tevékenységéért. De mindez
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még így is jelentős anyagi terheket rótt rá, másrészt a ház állagromlásának magatehetetlen,
kiszolgáltatott szemlélőjeként kénytelen volt további lépéseket kidolgozni. A műemlék
épület állaga sürgős felújítást igényel. Nyílászárói, fűtésrendszere elavult, érintésvédelme
életveszélyes, fenntartása irreális anyagi terhekkel sújtotta a Szövetséget, ami tényszerűen
azt jelenti, hogy a szakmai programok költségvetése szenvedett hátrányt, vagy éppen a
szociális juttatások szorultak háttérbe és maradtak el a rezsi jellegű kiadások miatt. Azáltal, hogy 2019-ben kormányhatározattal a székház a Petőfi Irodalmi Múzeum kezelésébe
került – mely határozat kiemeli azt a tényt, hogy az Írószövetség továbbra is megtarthatja
irodáit, amelyeket idáig is használt –, új lehetőségek és kihívások elé nézünk. A Magyar
Írószövetség működésének alakulását a következő három évben jelentősen befolyásolja
majd, hogy a PIM felújítja az ingatlant. Többmilliárdos, állami nagyberuházásról van
szó, mely időben is elhúzódik, nagyjából lefedve a következő elnöki ciklust. A kivitelezés
folyamata nem csupán tettrekészséget kíván, hanem nagy munkabírást, jó kommunikációs és logisztikai készségeket és nem utolsósorban kölcsönös bizalmat a nagyjelentőségű
munka minden együttműködő partnerétől a másik fél irányába. A felújítás során arra
kell törekednünk, hogy a pillanatnyi kihívásokra reagálva, a napi adminisztrációs munkát
továbbra is hatékonyan és precízen végezhessük az átmeneti, rövidebb időszakokban is,
mint például az épület áramvezeték-cseréje, mely nem lehet önmagában indok a munka
szüneteltetésére, azonban ideiglenes jelleggel olyan költséghatékony munkavégzést is
szükségessé tehet, mint a home office, ügyeleti rendszerrel kombinálva. A székház ügyének
rendezése egyben alkalmat adott és ad a jövőben is arra, hogy az Írószövetség iratanyaga
megnyugtató módon megőrződjön és kutathatóvá váljon. A Rendszerváltás Történetét
Kutató Intézet és Archívummal való megállapodásunk eredménye, hogy iratanyagunk
hozzájuk került, ezentúl, a levéltári törvénynek megfelelően, szakszerűen lesz tárolva és
kutathatóvá válik. Együttműködésünk itt nem ért véget, hiszen a Magyar Írószövetségnek
az a hosszú távú érdeke, hogy elősegítse történetének szakszerű kutatását és publikálását, s
az újabban keletkezett dokumentumokat – a törvényes iratmegőrzési idő lejártával – átadja
a RETÖRKI-nek, így biztosítva történetének folyamatos feldolgozását. Hasonlóképpen,
mint iratanyagunk esetében, a közeljövőben szükségessé válik könyvtári állományunk
korszerű feldolgozása, szakszerű katalogizálása is. A PIM-mel együttműködve szeretnénk
megnyugtatóan rendezni könyvtárunk sorsát, annak érdekében, hogy tagságunk a jövőben
is használhassa, ugyanakkor a felbecsülhetetlen értékű, védett példányokat megfelelően
tudjuk tárolni és megőrizni.
A közeljövőre gondolva figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a székházfelújítási
munkálatok alatt az épület nem lesz alkalmas rendezvények tartására. Ezért rendkívül
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fontos, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápoljunk azokkal a társintézményekkel, amelyekkel
korábban is, valamint újabbakat, akár most alakulókat is partnereink között tudhassunk.
Ezért is lesz égetően szükség az előttünk álló időszakban a vidéki írócsoportjaink hatékony együttműködésére, amely a korábbinál intenzívebb közös munkát kíván, azonban
hosszú távú hozadéka az Írószövetség vidéki jelenlétének megerősödése lehet. Kiemelt
rendezvényeinket ezekkel az intézményekkel együttműködve tudjuk majd megtartani
a felújítás időszakában, és természetesen folytatni kívánjuk azokat a programjainkat is,
amelyek eddig sem a Bajza utcában zajlottak. Továbbra is fontos a jelenlétünk a Művészetek Völgyében, az Ars Sacra fesztiválon, a fővárosi, vidéki és határon túli általános- és
középiskolákban. Ezt a tevékenységünket a következő években tovább kell erősítenünk –
melyre körültekintő gazdálkodás mellett, költségvetési szempontból reális lehetőségünk
nyílik.
Hangsúlyoznom kell azt is, hogy a székház új helyzete hosszú távon számos anyagi
terhet is levesz a vállunkról. Ezáltal több lehetőségünk lesz arra, hogy támogassuk tagjaink
anyaországi és határon túli író-olvasó találkozóit, aktívabban vegyünk részt a különféle
kegyeleti alkalmakon, karoljunk fel olyan indítványokat, amelyek egy-egy jelentős alkotó
emléktáblájának elhelyezését szorgalmazzák. Az elmúlt évtizedben alig néhány alkalommal
volt anyagi lehetőség arra, hogy az Írószövetség Arany János Alapítványának bevonásával
szerény szociális segélyt biztosítsunk rászoruló tagjainknak. 2020-tól lehetőségünk lesz
legalább évente egy alkalommal szociális segélyt osztani.
Meggyőződésem, hogy jelenünk hétköznapjainak felgyorsult életritmusa, a csak a
gyors és hatékony döntéseket elismerő hivatali szemléletmód arra kényszeríti az Írószövetséget is, hogy a megfelelő ügyintézés érdekében dinamikus tempóban végezze munkáját.
A munkafolyamatok bizottsági jellegű meg- és kiszervezése – sajnos – hatékonyságában
nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amelyekkel bármely intézmény, civil szervezet
napjainkban szembesül. A bizottsági munkát egyetlen esetben tartom helyénvalónak,
a szociális ügyek intézése kapcsán, hiszen az egy közösség olyan jellegű belső ügye,
amelynek nincsenek „házon kívüli” szereplői és határidői, ugyanakkor alaposságot,
érzékenységet és nagyfokú körültekintést kíván. Ezért javaslom, hogy az új elnökség és
választmány 2020-tól hozza létre az Írószövetség szociális bizottságát, és dolgozza ki működési alapelveit annak érdekében, hogy legalább évi egy alkalommal segélyezni tudjuk
a leginkább rászoruló tagjainkat. Más tekintetben az új civil törvény szellemisége szerint
tartom célszerűnek vezetni az intézményt, hiszen 2015-ben, törvényi kötelezettségünknek eleget téve, alapszabályunkat is már eszerint módosítottuk. Székházunk jövőjének
megnyugtató rendezése, anyagi eszközeink kiszámíthatóbbá válása arra is lehetőséget
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teremt, hogy már 2020–21-ben visszafizessük az Írószövetség adósságát, amelyet évek
óta görget maga előtt a Szövetség, olyan zivataros idők terheként, amikor politikai akarat
volt az ellehetetlenítése. Ettől a nyomasztó „örökségtől” reménység szerint hamarosan
sikerül megszabadulnunk. Nyomasztó teher ez még akkor is, ha olyan személy adta a
kölcsönt, aki köztudomásúan elkötelezett a nemzeti értékek és irodalom ügye mellett,
s a legnagyobb megértéssel fordult irányunkba a szükség idején, s türelme akkor sem
kopott meg, amikor éveken keresztül csupán törlesztgetni tudtuk adósságunkat. Mindezek tükrében igen fontos, hogy továbbra is megőrizzük az Írószövetség legjelentősebb
anyagi forrását, nevesül azt az évi 30 millió forintot, amellyel jelenleg is költségvetési
soron szerepelünk. Ez azért is szükséges, mert mindazok a közfeladatok, amelyeket végzünk, s amelyekre kormányhatározat is kötelez bennünket, jelentős kiadásokkal is járnak.
Ugyanakkor az elmúlt időszakban kultúrdiplomáciai feladataink is megsokasodtak, s
már több éve szükségünk volna egy külügyi munkatársra. Az idősebbek emlékezhetnek
rá, hogy ilyen munkatársa évtizedekig volt a Szövetségnek, égető hiányát pedig naponta
érezzük. Összességében azt gondolom, hogy a költségvetési soron maradás csak akkor
tartható fenn, ha az Írószövetség továbbra is kézzelfogható eredményeket tud felmutatni,
létjogosultságát alátámasztja azzal, hogy tevékenységét a közjó érdekében végzi. Ezeknek
szép példái a közelmúltból a Magyar Széppróza Napjának kezdeményezése, az 1956-os
és az Arany János emlékévekben való aktív részvétel, a szakpolitika munkájának segítése, az irodalom népszerűsítése és a kulturális diplomáciában való aktív közreműködés,
esetenként kezdeményezés. Rendkívül fontosnak tartom, hogy mindezen feladatok sikeres elvégzése érdekében megmaradjon tárgyalóképessége. Sokunk tapasztalata, hogy
bárhová is megyünk a Magyar Írószövetség képviseletében (akár egy tárgyalásra vagy
konferenciára, emléktábla-avatásra vagy éppen egy falusi iskolába), a szervezetnek rangja
van. A kívülállók tisztelete, megbecsülése a szervezet irányába annak a több évtizedes
munkának és helytállásnak köszönhető, melyet elődeink végeztek el. Az ő erőfeszítéseiknek aratjuk le a gyümölcsét, amikor az Írószövetség képviseletében, bárhol is legyünk
jelen, megelőlegezett bizalmat kapunk. Ez a különös bizalom aranyfedezet, amelyet jól
kell tudnunk használni. Örökség és felelősség is egyben.
Amikor az Írószövetség közeljövőjére gondolunk, azt is mérlegelnünk kell, hogy
nem csupán elődeink öröksége hárul ránk, hanem a jövő nemzedékek iránti felelősség
is. A múltunkból erőt, példát meríthetünk, a jelenünk és közelmúltunk sikereiből és
kudarcaiból tanulhatunk, de mindez hiábavaló, ha nem látjuk a jövőt, s nem teszünk
erőfeszítéseket annak belátására, hogy túl az egyéni ambíciókon, az Írószövetséget mint
közösséget hogyan tegyük vonzóvá a fiatal nemzedékek számára. Égetően szükséges
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belátnunk, ha nem jönnek a fiatalok, s nem lesz utánpótlás, bő egy évtized múlva nem
lesz, aki képviselje azokat az értékeket, amelyek számunkra fontosak. Sőt, ki fogja írásainkat értőn olvasni? Ki fog megemlékezni rólunk? Ki fog majd tíz, húsz, harminc év
múlva harcolni a nemzeti irodalomért? Nem szabad alábecsülnünk saját felelősségünket
ebben a szükségszerű és a természet rendje szerint való folyamatban, s fel kell ismernünk,
hogy ezekre a folyamatokra mi magunk, egyénileg is hatással vagyunk. Akár jó szóval,
akár biztatással. Ezért öröm, hogy 2019-ben megalapíthattuk a Debüt-díjat, ezért kell
és fontos a tehetséggondozásra is fókuszálnunk, együttműködve más olyan szervezetekkel is, amelyeknek ez a profiljuk. Amikor az Írószövetséget mint közösséget említem,
annak alapvetően az az oka, hogy tapasztalatom szerint a tízen-huszonéves korosztály
leginkább közösségben gondolkodik. Ezek a közösségek, még ha legtöbbször virtuálisak
is, számukra nagy jelentőséggel bírnak. Nem várhatjuk el tőlük, hogy a mi igényeinkhez, kommunikációs stratégiáinkhoz és adathordozóinkhoz alkalmazkodjanak, sokkal
inkább nekünk kell elébük menni. Fontosnak tartom éppen ezért, hogy létrehozzuk
az Írószövetség Junior írócsoportját annak érdekében, hogy a ma még kötet nélküli,
vagy éppen csak egy kötettel bíró fiatalok már most otthonra találjanak közöttünk.
A tehetséggondozást felvállaló intézményekkel, folyóiratokkal és műhelyekkel karöltve
kínáljunk nekik alkalmanként műhelymunkára, tanulásra lehetőséget, ehhez az általuk
használt kommunikációs csatornákat alkalmazva. Azért, hogy amikor majd két kötetük
lesz, közénk akarjanak tartozni, ebbe a szellemi közösségbe. Ehhez, úgy gondolom, a
Debüt-díj alapításával megtettük az első lépést, de sokak szívós, szisztematikus munkájára
lesz szükség a jövőben ahhoz, hogy mindez kiteljesedhessen és célt érjen, és még többek
szerető kedvességére és nyitottságára a pályájuk elején állók irányába.
Tapasztalatom szerint az utóbbi években olyan kedvező alkotói ösztöndíjak jöttek
létre, amelyek jelentősen tudják befolyásolni egy-egy író nyugodtabb alkotómunkáját,
anyagilag kiszámíthatóbbá téve hétköznapjaikat. Idősebb és a határon túli pályatársaknak
égető szükségük lett emiatt arra, hogy segítséget kapjanak az alkotói ösztöndíjpályázatok
benyújtásához. A határon túli alkotóknak szakmai lebonyolítóra, mondhatnánk úgy is,
kezesre van szükségük a pályázathoz. 2020-tól az Írószövetség vállalja ezt mindazon tagjai számára, akik ezt igénylik és nincsen tagdíjtartozásuk. Fontosnak tartom, hogy azok
az anyaországi tagjaink, akik nem rendelkeznek a pályázatok benyújtásához szükséges
ismeretekkel, adminisztrációs segítséget kaphassanak az Írószövetség munkatársaitól.
Azonban hosszú távon nem ez jelenti a tartós megoldást, hiszen ahogy a mondás is tartja, nem halat kell adni az éhes embernek, hanem meg kell tanítani őt halászni. Éppen
ezért az előttünk álló három évben természetesen az a célunk, hogy mindenki, aki élni
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kíván az új alkotói pályázati lehetőségekkel, megtanuljon önállóan pályázni, annál is
inkább, mert ezeket a pályázatokat magánszemélyként kell benyújtania, intézmény nem
pályázhat helyette. Tagjainknak ezért évente két alkalommal, a pályázati időszakokban
csoportos pályázatbenyújtási ismeretterjesztő tanfolyamot szervezünk a fővárosban és
a vidéki írócsoportokkal is együttműködve, annak érdekében, hogy minden érdeklődő
megtanulhassa az alkotói pályázatok kiírásának értelmezését, a pályázati felületek kezelését, s ne legyen kiszolgáltatott vagy éppen hátrányos helyzetű ezen ismeretek, készségek
hiánya miatt.
Számos kezdeményezés, ötlet, javaslat hangzott el szóban, vagy éppen vált olvashatóvá a sajtóban az elmúlt másfél évben, arra vonatkozóan, hogy mi minden szolgálná az
irodalom és az írótársadalom ügyét a könyvterjesztésben való állami szerepvállalástól
kezdve, az irodalmi emlékhelyek felújításáig vagy éppen egy irodalmi ügynökség megvalósulásáig. Fontos látnunk, hogy mindezek a hiánypótlások, feladatok jóval túlmutatnak
az Írószövetség intézményi kompetenciáján, ugyanakkor ezek megvalósulásához a Magyar
Írószövetség szakmai tudásával, rálátásával, széles kapcsolatrendszerével hozzájárulhat,
és arra kell törekednie, hogy hozzá is járuljon. Erre kötelezi intézményi múltja, valamint
a jelen és a jövő iránti felelősségvállalása is. Ez egyben nagy lehetőség is az Írószövetség
számára mind szakmai presztízsének további megerősödése, mind tagságának érdekképviselete végett, hiszen minden olyan kezdeményezés, amely az irodalom ügyét szolgálja,
az írókért és olvasókért tett erőfeszítés is egyben. A Magyar Írószövetség helye és szerepe éppen ezért az új kulturális intézményi térben élesen körülhatárolható, átlátható.
Meggyőződésem, hogy az Írószövetség megbízható és lendületes partnerévé válhat az
irodalom ügyét szolgáló régi és újabb intézményeknek. Ez egyben jövőjének záloga is.

NYILATKOZAT
Alulírott Erős Kinga, nyilatkozom arról, hogy a beadott pályázati anyagot a Magyar
Írószövetség elnöksége kezelheti, az arra jogosultak megtekinthetik, a pályázatból kizártak körébe nem tartozom, tagdíjfizetési kötelezettségemnek eleget tettem, valamint
pályázatom a Magyar Írószövetség honlapján és a MIT című tájékoztatóban közzétehető.
Nézsa, 2019. augusztus 30.
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Madár János
PÁLYÁZAT
A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG
ELNÖKI TISZTSÉGÉRE

Pályázatomat több írószövetségi tag – köztük több választmányi tag – kezdeményezésére nyújtom be a mai napon (2018. augusztus 28.), amelyet az alábbiakban részletezett
pontokkal indokolom.
I. Szakmai életrajz:
A Nyírségben, Balkányban születtem 1948-ban. Ez a megye irodalmi szempontból a legexponáltabb, hiszen – irodalomtörténeti szemmel nézve – a legtöbb írót, költőt és elméleti
irodalmárt adta az országnak. Csupán néhány név: Bessenyei György, Kölcsey Ferenc,
Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Czóbel Minka, Király István, Czine Mihály, Rákos Sándor, Váci Mihály, Fábián Zoltán, Képes Géza, Ratkó József, Balázs József, Szöllősi Zoltán,
stb. Ez a szellemi örökség már gyermekkoromban megérintett. Majd később Miskolcon,
Tatabányán – a bányaipari technikumi évek alatt – országosan ismert írókkal, költőkkel
ismerkedtem meg. Osztályfőnököm volt Gál István Kossuth-díjas író édesapja, akinek
nagyon sokat köszönhetek az első publikációk szempontjából is. Aztán a győri, nyíregyházi, debreceni, budapesti felsőfokú tanulmányaim során jelentős alkotók egész sorát
ismertem meg: Nagy László, Juhász Ferenc, Illés Endre, Páskándi Géza, Kányádi Sándor,
Takács Imre, Kalász Márton, Fodor András, Kiss Tamás, Szabó Magda, Kormos István,
Niklai Ádám, Kertész László, Bényei József, Kovács Kálmán, Mocsár Gábor, Simonyi
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Imre, Csoóri Sándor, Szállási László, Katona Béla, Margócsy József, Görömbei András,
Nagy Gáspár, Csengey Dénes, Aczél Géza, Várkonyi Anikó, Márkus Béla, Cs. Nagy Ibolya,
stb. Nyíregyházán éltem évtizedeken át, ahol a Megyei és Városi Könyvtárban dolgoztam könyvtárosként; közben országos olvasásszociológiai munkacsoportban végeztem
felméréseket, kutatásokat. A Nyíregyházi Rádió munkatársa voltam hosszú ideig. Rövid
ideig tanítottam, ami szoros kapcsolatban volt az olvasótábori mozgalommal, hiszen több
mint húsz évig szerveztem, vezettem olvasótábort az ország számtalan helyén: Nyírszőlős,
Nyíregyháza, Nagykálló, Kótaj, Kállósemjén, Vásárosnamény, Balkány, Balmazújváros,
Sárospatak, Kácsárd, Debrecen, Nagyiván, stb. Az itt említett olvasótáborokat kitünő
írókkal, könyvtárosokkal, színészekkel, természettudósokkal vezettük: Ratkó Józseffel,
Nagy Gáspárral, Csengey Dénessel, Fekete Gyulával, Fábián Zoltánnal, Maróti Istvánnal,
Kocsis Istvánnal, Zombori Ottóval, Csikos Sándorral és másokkal A Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Írócsoport titkáraként még közelebb kerültem a kortárs irodalomhoz,
így élő és folyamatos kapcsolatom volt szinte mindenkivel (főleg a debreceni csoport
tagjaival). Gyermekként és felnőttként is éltem Tokajban, ami azt jelentette számomra,
hogy a két megye irodalmi kapcsolataira egyre jobban figyeltem, figyelek. Húsz éve élek
Nógrádban (Bátonyterenyén), illetve Budapesten. Így Mikszáth Kálmán, Madách Imre,
Jobbágy Károly és mások szellemi örökségével is foglalkozom. Több, mint húsz irodalmi
társaságnak, közösségnek vagyok tagja. Alapítója vagyok a Czóbel Minka Társaságnak,
a Váci Mihály Irodalmi Körnek, a Bessenyei György Társaságnak, a Jobbágy Károly
Társaságnak. Vezetőségi tagja vagyok a Népi Írók Baráti Társaságának, amely kiemelten
foglalkozik Veres Péter, Németh László, Móricz Zsigmond, Sinka István és mások szellemi örökségével. A Rím Könyvkiadó alapítója, vezetője vagyok (több, mint háromszáz
könyvet adtunk ki eddig.) A Szabolcsi Írótábor alapítója és vezetője vagyok (2018. nyarán
volt a 45. táborunk Tokajban). A budapesti évek új és új irodalmi kapcsolatokat hoztak
számomra. Ennek köszönhetően két éve lettem a Magyar Újságírók Közössége alelnöke.
Az irodalom és az újságírás mindig is összekapcsolódott az életemben. A Kelet Felől
című irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat alapító főszerkesztőjeként, a Muravidék és a Magyar Múzsa című folyóiratok szerkesztőjeként az írott sajtó ilyen értelemben
is állandósult az életemben. Kezdeményezésemre megalakult az Irodalmi Folyóiratok
Országos Találkozója konferenciasorozat, amelynek állandó színhelye Székesfehérvár lett
(a Vörösmarty Társaság székháza). A Vár, Agria, Kelet Felől, Magyar Múzsa, Palócföld,
Szőrös Kő, Muravidék, Új Tanú, Esztergom és Környéke stb. című folyóiratok szakmai
találkozóit azért is tartom nagyon fontosnak, mert a bemutatkozások, tanácskozások
által minden szempontból erősítik egymást az irodalmi fórumok. A szerzők átjárását is
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jelenthetik ugyanakkor egyik folyóiratból a másikba. Eddig kilenc önálló kötetem jelent
meg (vers, esszé, tanulmány, monográfia). Kitüntetéseim: Bessenyei György, Kölcsey
Ferenc, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Váci Mihály nevéhez kötődő plakettek; Proo
Civitatae kitüntetés (2002) az irodalmi, művészeti, helytörténeti értékek megmentéséért
végzett munkáért; Váci Mihály-díj (2009); Balkány Város Díszpolgára (2014); Petőfi
Sándor Sajtószabadság-díj (2017).
II. Eddigi tevékenységem rövid bemutatása a Magyar Írószövetség működésében (különös tekintettel az elmúlt 3 évre):
A Magyar Írószövetség tagja vagyok régóta. Harmadik ciklusban vagyok a Választmány
tagja, mely feladat számomra sokkal többet jelent egyszerű jelenlétnél. Mindig is felelősségnek éreztem a választmányi munkát, hiszen közel ezer ember, közel ezer alkotó
sorsáról, pályájának alakulásáról van szó. A felelősségnek ez a formája – a másokért
való élés és cselekvés felelőssége – engem már gyermekkoromban megérintett; és egész
életem során így próbáltam élni. Az erkölcs, a tisztesség – az erkölcsös és tisztességes
élet – számomra parancs, ami a haza, hazaszeretet, nép, nemzet fogalmával kapcsolódik
össze ezer szálon. Nem véletlen, hogy József Attila, Ady Endre, Németh László, Illyés
Gyula, Veres Péter, Nagy László, Sinka István, Csoóri Sándor, Ratkó József, Nagy Gáspár,
Csengey Dénes, Utassy József, Kányádi Sándor kiemelt példaképeim. Az élő kortársak
közül: Tornai József, Ágh István, Kiss Benedek, Döbrentei Kornél, Vári Fábián László...
III. Általános elnöki programom, ezen belül az intézmény szellemi és gazdasági
vezetésére vonatkozó általános elképzelések:
Az általános elnöki programom kiemelt feladatai – a Magyar Írószövetség székházának (Budapest, Bajza u. 18.) megőrzése, saját tulajdonba való vétele; a tisztesség és erkölcs fontosságának
tudatosítása; az etikai bizottság létrehozása; az Írószövetség saját könyvesboltjának létrehozása; az országos olvasótábori mozgalom újraindítása; valamennyi megyében szeretném
létrehozni a megyei írócsoportokat; szeretném elindítani a „Magyarország újrafelfedezése”
szociográfiai sorozatot; az irodalmi köztudatból és a tankönyvekből méltatlanul kiszorított
szerzők visszaemelése; az írók megbecsülésében az aránytalanságok csökkentése (támogatások,
díjak); a szekértáborok túlkapásainak visszaszorítás; az írói hagyatékok megőrzése; az általam
elindított Kortárs Irodalmi Múzeum mint gyűjtemény létrehozása az Írószövetségen belül;
az általam elindított Irodalmi Emlékhelyek program megvalósítása az Írószövetségben; az
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általam elindított Irodalmi Túrizmus kiterjesztése a Magyar Írószövetség egész munkájára; az
általam elindított Írók Otthona program létrehozása, megvalósítása az Írószövetségen belül
(idős, egyedül álló írók számára). Ezek a kiemelt feladatok – megvalósulásuk idején – újabb
és újabb munkatársak felkérését, cselekvési programok kidolgozását jelentik.
A Magyar Írószövetség szellemi vezetésében: a politikamentességre való törekvést; a népi és
nemzeti értékek erőteljesebb vállalását, védelmét tartom a legfontosabbnak. Szintén fontosnak
tartom: az eddigi írószövetségi elnökök munkájának eredményeit továbbvinni.
A Magyar Írószövetség gazdasági vezetésére vonatkozóan: a jelenlegi, meglévő állami
forrásokat szeretném megnövelni az előbbiekben megjelölt feladatokhoz rendelhető
maximális állami pénzösszeggel; a fentiekben megjelölt néhány program új bevételi lehetőségeket rejt magában, amelyekkel maximálisan szeretnék élni; kapcsolataim révén
tudok újabb és újabb pénzforrásokat biztosítani az Írószövetség életéhez, munkájához.
Mindenképpen szeretnék beállítani egy állandó pályázati figyelőt, illetve egy munkatársat,
aki folyamatosan a pályázatokkal foglalkozik. A jelenlegi munkatársak, gazdasági vezetést
– pénzügyi feladatokat – végző szakemberek szintén garanciát jelentenek az előbbiekben
részletezett munkafolyamatok eredményességéhez.
IV. Elképzeléseim megvalósítási formáira tett gyakorlati javaslatok:
Az előbbi pontokban megjelölt elképzeléseim, terveim – sok tekintetben – új formát,
módszert jelentenek a Magyar Írószövetség jövőjében. Ilyenek: az Irodalmi Túrizmus;
az Országos Olvasótábori Mozgalom; a Kortárs Irodalmi Múzeum mint gyűjtemény; az
Írók Otthona; stb. Olyan komplex megvalósítási formákat, módszereket szeretnék bevezetni ezekkel a Magyar Írószövetség életébe, gyakorlatába, amelyek vonzóbbá tehetik
szövetségünk életét, munkáját. Mint népművelő, mint pedagógus, mint könyvtáros, mint
újságíró, mint falukutató, mint helytörténész, mint olvasásszociológus, mint könyvterjesztő, mint közigazgatási szakember, mint volt képviselő, mint könyvkiadó, mint költő
és kritikus, mint folyóiratszerkesztő egyszerre szeretném érvényesíteni mindazt, amit
nem is lehet elválasztani egymástól. Szerves egésznek tekintem: a szólás kényszere – az
írás–könyvkiadás–folyóiratkiadás–olvasás–a találkozás–vélemény–alkotó és mű élete,
utóélete folyamatát. Ehhez viszont adott esetben teljesen új formákra van szükség. Hiteles
és új formákra, amelyek viszont nem mondhatnak le az „egész” szemléletéről.
V. Nyilatkozom arról, hogy a beadott pályázati anyagot a Magyar Írószövetség
elnöksége kezelheti, az arra jogosultak megtekinthetik, a pályázatból kizár-
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tak körébe nem tartozik, és hogy a részletes vezetői programot és a rövid
bemutatkozást a Magyar Írószövetség honlapján a választás napjáig elhelyezheti:
Nyilatkozom, hogy a beadott pályázati anyagomat a Magyar Írószövetség elnöksége kezelheti,
az arra jogosultak megtekinthetik, a pályázatból kizártak körébe nem tartozik, nem tartozom; a részletes vezetői programot valamint a rövid bemutatkozást a Magyar Írószövetség
honlapján a választás napjáig elhelyezheti.
VI. Nyilatkozom arról, hogy az elmúlt 5 évben tagdíjfizetési kötelezettségemnek
eleget tettem:
Nyilatkozom, hogy az elmúlt 5 évben (természetesen, előtte is) folyamatosan eleget tettem
a tagságommal járó éves tagdíjfizetési kötelezettségemnek.
VII. Hozzájárulok, hogy a tisztújító közgyűlés meghívóinak mellékletét képezze
a fenti dokumentum, pályázati anyagom:
Természetesen, hozzájárulok, hogy a tisztújító közgyűlés meghívóinak mellékletét képezze
a fenti dokumentum, pályázati anyagom.
Budapest, 2018. augusztus 28.
Őszinte tisztelettel és barátsággal:
Madár János
					

a Magyar Írószövetség választmányi tagja,

					a Magyar Írószövetség elnök-jelöltje
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SZEMELVÉNY AZ ELMÚLT HÁROM ÉV
PROGRAMJAIBÓL
Imre, Vasy Géza. Közreműködött Navra-

2017

til Andrea népdalénekes és Szabó András
előadóművész.

Február 28.

Március 28.

A 75 éves Vasy Géza köszöntése. Az estet
Szentmártoni János nyitotta meg, az ünnepelttel Pécsi Györgyi beszélgetett. Közreműködött Miskolczi Anita gordonkaművész és
Narihito Mukeda zongoraművész.
Április 11.

A 75 éves Péntek Imre köszöntése. Az estet
Szentmártoni János nyitotta meg. Köszöntőt mondott Mezey Katalin és Gecse Péter.
Péntek Imre A szavak vándorköszörűse című
kötetét Zsille Gábor mutatta be. Közreműködött az Énekmondó Együttes.
Március 7.

A 75 éves Győri László köszöntése. Az

Az Arany János szavalóverseny döntője.

estet Szentmártoni János nyitotta meg.

A zsűri tagjai voltak: Erős Kinga, Kubik

Közreműködött Lázár Balázs színművész.

Anna, Rózsássy Barbara, Czigány György

Köszöntőt mondott és az ünnepelttel

és Szentmártoni János. Közreműködött a

beszélgetett Péntek Imre és Vasy Géza.

Misztrál zenekar.

Március 23.

Április 11.

Az Utassy József költészete című kritikai kia-

– Írók a forradalomban – épületfestészet.

dás bemutatója. Az estet Szentmártoni János

Ünnepi beszédet tartott L. Simon László.

nyitotta meg. A kötetet bemutatta a szerkesztő, Vilcsek Béla. Utassy Józsefre emlékeztek

Április 18.

pályatársai, barátai: Mezey Katalin, Angyal

1956 Filmeken – Liberté ’56. Vendégek: Szőcs

János, Győri László, Konczek József, Péntek

Géza költő, Deák-Sárosi László filmesztéta.
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Április 20.

Május 24.

Az Avantgárd Szakosztály konferenciája
– Kassák 130. Előadást tartottak: Kovács István, Erdélyi György, Dr. habil Striker Sándor,
Bokor Levente, G. Komoróczy Emőke, Heidrich Roland, Németh Zsófia Nóra, Kaiser
László, Horváth Ödön, Szűgyi Zoltán, Petőcz
András, Haász Ágnes, Kecskés Péter, Szkárosi
Endre, Dénes Péter, Láng Eszter, Szombathy
Bálint, Rőczei György, Németh Péter Mikola.
A Parnasszus folyóirat lapszámbemutató
estje. – 120 éve született Sinka István. Az

Április 26.

est vendégei voltak: Kányádi Sándor, Sinka
Zoltán, Jánosi Zoltán, Medvigy Endre, Falusi Márton, Szalai Zsolt, Tamás Menyhért
és Vörös István. Közreműködött Léka Géza
és Orbán Borbála. Az est házigazdája Turczi
István főszerkesztő volt.
Május 25.

Rész-e még? című sorozat a Kovács Vilmos
Tőzsér Árpád Imágók című versesköteté-

Irodalmi Társasággal. Kárpátaljai fiatal

nek bemutatója. A költővel Mirtse Zsuzsa

alkotók bemutatkozása. Vendégek voltak:

beszélgetett. Közreműködött: Miskolczi

Varga Nikolett, Marcsák Gergely, Kovács

Anita gordonkaművész és Devich Benedek

Eleonóra és Csordás László.

– nagybőgő.
Június 24.
Május 18.

Írók Éjszakája. 18.00 Pártás királylány – A

Az Orpheusz Kiadó estje. Ferdinandy

Majorka Színház bábelőadása sok humorral,

György Az ingázás dicsérete című kötetének

énekkel, citeramuzsikával. 19.30 Harcsa Ve-

bemutatója. Az íróval Csender Levente

ronika: Kassák – Harcsa Veronika (ének),

beszélgetett. Az est vendégei voltak: Rodolfo

Márkos Albert (cselló), Benkő Róbert (nagy-

Martinez Sotomayor és Eva Vergara, a

bőgő), Pándi Balázs (dob) és Keszég László

Miamiban élő kubai menekültek Silueta

színművész verskoncertje Kassák Lajos művei

könyvkiadójának vezetői.

alapján. 21.30 Misztrál koncert. 18.00-22.00
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Játszóház óvodapedagógus vezetésével.

László, Csallóközi Zoltán, Tóth Erzsébet.

18.00-22.00 Ékszerkészítés Szertics Ivettel.

Moderátor: Petrik Béla.

18.30, 21.00 Irodalomtörténeti barangolás
a székházban.

Október 27.

Szeptember 28.

Kortárs 60 – tanácskozás és díjátadás.
Előadást tartott Buda Attila, Monostori
Imre és Vasy Géza. A Kortárs-költőverseny
2011-2016 című kötetet Pécsi Györgyi és
Novotny Tihamér mutatta be. Az „Európa,
Európa…” pályázat díjait Thimár Attila fő
szerkesztő adta át.
Október 3.

Tornai József 90. A költőt köszöntötte Me-

Csontos János Ezeregy nappal, Írókorzó és

zey Katalin (MMA), Mirtse Zsuzsa (MANK),

Építészkorzó című köteteinek bemutatója.

Radics Péter (PIM), Szakonyi Károly (Ma-

Az est moderátora Zsille Gábor költő,

gyar Írók Egyesülete), Szentmártoni János

műfordító volt. Közreműködött Szabó

(Magyar Írószövetség), Turczi István (Magyar

Mihály szerkesztő, rendező.

P.E.N. Club). Közreműködött Szabó András előadóművész, valamint Devich Benedek
(nagybőgő) és Magyar Valentin (zongora).

Október 19.

November 15.

Az Orpheusz Kiadó estje. Bemutattuk Szalay Károly Az ötödik evangélista című kötetét.
A szerzővel beszélgetett és a kötetet bemutatta Zsille Gábor. Közreműködött Tallián
Mariann. Az estet megnyitotta Erős Kinga
kiadóvezető.
A vers ereje – Kádár félelme című film vetítése. A vetítést követő beszélgetésben részt
vett: Lezsák Sándor, Agócs Sándor, Balogh
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2018
Március 2.

A Magyar Írószövetség Rajzoljuk újra „arcom vonásit” című pályázatának díjátadó
gálája. Közreműködött Szentmártoni János,
Turi Bálint és Honfi Imre Olivér.
Május 3.

Kiss B. Atilla, Lackfi János, Pröhle Gergely,
Szentmártoni János, Szőcs Géza, Tallián Mariann, Miskolczi Anita.
Június 4.

Az Orpheusz Kiadó és a Guttenberg Pál
Népfőiskola Kárpát-medencei tehetségkuA Magyar Írószövetség Olvasat című on-line

tató pályázatának díjátadó gálája.

lapjának kiállításmegnyitóval egybekötött
bemutatkozó estje.

Június 4.

A Bethlen Gábor Alapítvány estje. A TeleMájus 23.

ki Pál érdemérem átadása. Közreműködött:

Szepessy Béla kiállításának megnyitója.

Szentmártoni János, Házi Balázs, Lezsák Sán-

A tárlatot Szakolczay Lajos irodalomtörté-

dor, ifj. Arató György, valamint a Nemzeti

nész, művészetkritikus nyitotta meg.

Fórum Népdalköre.

Május 24.

Június 23.

Sorsunk konferencia. Előadást tartott: Ekler

Írók Éjszakája. 18.00 Ki viszi át… – Roh-

Andrea, Nagy Imre, Szakolczay Lajos, Szirtes

mann Ditta és a Szirtes Quintet koncertje.

Gábor, Kende Kata, Mezey Katalin, Mórocz

19.30 Versszínház – Fülemile, Tallián Ma-

Gábor. Az üléseket vezette: Mezey Katalin

riann, Lázár Balázs és Csörsz Rumen István

és Erős Kinga.

előadása. 21.30 Hobo: Hármasoltár. 18.0021.00 Origami 18.00-21.00 Ékszerkészítés

Május 31.

18.30, 20.30 Irodalomterápiás foglalkozás

Mezey Katalin köszöntése. Közreműködött:

18.00, 20.00 Irodalomtörténeti barangolás

Lezsák Sándor, Jánosi Zoltán, Kovács István,

a székházban.
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gyar Napló Kiadó és a Magyar Írószövetség

December 13.

közös rendezvénye. Köszöntőt mondott
Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezető
igazgatója, Jánosi Zoltán, a Magyar Napló
irodalmi vezetője és Szentmártoni János.
Május 21.

Finta Edit kiállításának megnyitója. MegKöltők karácsonya. Házigazda: Turczi Ist-

nyitotta Temesi Ferenc Kossuth-díjas író,

ván. Az estet megnyitotta Szentmártoni Já-

közreműködött Lázár Balázs színművész.

nos. Közreműködött: Lázár Balázs, Tallián
Mariann, Esze Zsolt.

Május 23.

2019
Február 27.

Tóth Éva emlékest. Születésének 80. évfordulója alkalmából Ágh István, Czigány
György, Sághy Ildikó és Szakonyi Károly

Nagy Gáspár emlékest. A költő születésé-

emlékezett a költőre. Az estet megnyitotta

nek 70. évfordulója alkalmából Öröknyár. In

Szentmártoni János. Közreműködtek Cser-

memoriam Nagy Gáspár címmel Ekler And-

nus Mariann és Talláin Mariann színmű-

rea szerkesztett felolvasó-színházi előadást.

vészek.

Előadták Lázár Balázs és Tallián Mariann
színművészek. Az estet megnyitotta Szentmártoni János, bevezetőt mondott Vasy Géza

Március 5.

Miklóssy

Endre

emlékkonferencia.

irodalomtörténész.

Előadást tartott Baán Tibor, Deme Tamás,
Heltai Miklós, Kende Katalin, Mezey Katalin,

Június 17.

Rostás-Farkas György, Schneller István,

Az íróiskolás hallgatók antológiájának be-

Szaló Péter.

mutatója. A Magyar Írószövetség 10 éves
Íróiskolája hallgatóinak írásaiból Lakat vére

Április 10.

hull címmel jelent meg reprezentatív váloga-

A KÉP-VERS kiállítás megnyitója és díjki-

tás. A könyvet méltatta Szentmártoni János,

osztó ünnepsége. A MANK Magyar Alkotó

közreműködött mások mellett Honfi Imre

művészeti Közhasznú Nonprofit Kft., a Ma-

Olivér zenész, előadóművész.
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Elhunyt tagjaink
2017-ben:
Albert Gábor, B.(ezdáni) Foky István,
Balázs Tibor, Bányai Tamás, Burány Nándor, Csontos János,
Halmos (Herczeg) Ferenc, Hegedűs Mária, Horváth Elemér,
Jókai Anna, Kántor Lajos, Mács József,
Mózes Attila, Ottlik Tivadar, Pintér Tamás, Polner Zoltán,
Rigó Béla, Szepesi Attila, Szőnyi Ferenc,
T. Ágoston László, Tarján Tamás, Tóbiás Áron, Tóth Bálint,
Tóth Éva, Vankó Gergely, Varga Lajos Márton,
Vasadi Péter, Vathy Zsuzsa
2018-ban:
Choli Daróczi József, Csörsz István,
Egyed Péter, Gyüre Lajos, Kabdebó Tamás, Kallós Zoltán,
Kányádi Sándor, Kulcsár Ferenc, Miklóssy Endre,
Misley Pál, Papp Tibor, Restár Sándor, Rónay László,
Segesváry Viktor, Székács Vera, Szöllősi Zoltán,
Tóth Elemér, Várdy Béla,
Vöröss László, Zudor János
2019-ben:
Bart István, Botár Attila, Dobozi Eszter, Németh István,
Simon Zoltán, Térey János, Tóth Sándor, Veress Miklós

Felvett tagjaink

TISZTELT TAGSÁG!
A Magyar Írószövetség 2019. november 30-án
tartja háromévente esedékes tisztújító közgyűlését.
Alapszabályunknak megfelelően, a közgyűlésen csak azon tagjaink szavazhatnak, akiknek
nincs tagdíjtartozásuk.
Ezért arra kérünk, hogy amennyiben el tudsz
jönni a tisztújításra és élni szeretnél szavazati
jogoddal, úgy november 20-ig rendezd, ha van,
valamennyi tagdíjtartozásodat.
Ezt megteheted csekken (kérésedre küldünk)
vagy átutalással: Magyar Írószövetség
10200823-22221324-00000000
Aki novemberben adja fel a tagdíját, kérjük,
hozza magával az igazolást a feladásról, mivel a
bank csak napokkal, csekk esetében hetekkel később írja jóvá a befizetést.
A tisztújító kongresszus napján tagdíj befizetésre nem lesz lehetőség, emberi és anyagi
erőforrás, valamint idő hiányában.

2017-ben:
Döme Barbara, Göncz László,
Hóvári János, Lanczkor Gábor,
Miklós Péter, Pajor András,
Urbán Péter
2018-ban:
Abafáy-Deák Csillag, Bucz Hunor,
Harsányi Gábor, Kölüs Lajos,
Oberczián Géza, Szávai Attila,
Udvardy Zoltán, Vörös Éva Margit
2019-ben:
Farkas Márta, Nagy Lea,
Pataki Tamás,
Voloncs Attila
(lapzártakor további
tagfelvétel folyamatban)

Köszönettel,
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Díjak, kitüntetések, melyeket szövetségünk tagjai kaptak
Az összeállítás a sajtóból vett információk és tagjaink értesítései alapján készült.
Az esetleges hiányosságokért elnézést kérünk!
2017
Kossuth Nagydíj: Kallós Zoltán
Kossuth-díj: Bertalan Tivadar
Magyarország Babérkoszorúja-díj: Kabdebó Tamás, Petőcz András, Vári Fábián László
József Attila-díj: Cs. Varga István, Csender Levente, Filip Tamás,
Jámborné Balog Tünde, Molnár Vilmos, Sipos Lajos
Márai Sándor-díj: Berta Zsolt
A Magyar Művészeti Akadémia
– Irodalmi Tagozatának Illyés Gyula-díja: Kemsei István
– Irodalmi Tagozatának Az Év Legjobb Könyve díja: Lövétei Lázár László
– Irodalmi Tagozatának Könyv Nívódíja: Majoros Sándor
– Művészetelméleti Tagozatának Cs. Szabó László-díja: Tóth László
– Művészeti Írói Díja: Bertha Zoltán
Prima Primissima Díj: Kányádi Sándor
Prima díj: Kiss Benedek, Szilágyi István
Magyar Érdemrend középkeresztje: Czakó Gábor, Gróh Gáspár
Magyar Érdemrend tisztikeresztje: Thomka Beáta, Vilcsek Béla
Magyar Érdemrend lovagkeresztje: Győri László, Gencso Hrisztozov, Pozsgai Zsolt
Magyar Arany Érdemkereszt: Antalfy István, Babus Antal
Magyar Ezüst Érdemkereszt: Juhos-Kiss János
Bella István-díj: Both Balázs
Arany János-díj: Baán Tibor
A Tokaji Írótábor
– Díja: Nagy Zsuka
– Nagyhordó-díja: Pomogáts Béla
– Hordó-díja: Cseke Péter, Dobozi Eszter, Turczi István
Balassi Bálint-emlékkard: Szikra János
Napút Hetedhét-díj: Kovács katáng Ferenc
2018
Kossuth-díj: Farkas Árpád, Kiss Benedek
Magyarország Babérkoszorúja-díj: Dobozi Eszter, Böszörményi Zoltán
József Attila-díj: Ekler Andrea, Faludi Ádám, Gittai István, Karácsonyi Zsolt,
Kelemen Lajos, Lezsák Sándor, Mohai V. Lajos, Tóth-Máthé Miklós
Gérecz Attila-díj: Dezső Kata (nem tagunk)
A Magyar Művészeti Akadémia
– Irodalmi Tagozatának Illyés Gyula-díja: Dávid Gyula, Vasy Géza
– Irodalmi Tagozatának Az Év Legjobb Könyve díja: Kontra Ferenc
– Irodalmi Tagozatának Könyv Nívódíja: Csender Levente, Király Farkas
– Művészetelméleti Tagozatának Cs. Szabó László-díja: Láng Gusztáv
– Művészeti Írói Díja: Wehner Tibor
Prima díj: Vári Attila
Magyar Érdemrend Középkeresztje: Gombár Endre
Magyar Érdemrend tisztikeresztje: Hankiss Ágnes, Körtvélyessy Klára, Turczi István
Magyar Érdemrend lovagkeresztje: Árkossy István, Pintér Lajos, Száraz Miklós György,
Szombathy Bálint, Villányi László
Magyar Arany Érdemkereszt: Majoros Sándor, Mózes Huba, Pécsi Györgyi,
Sántha Attila, Thimár Attila, Zsille Gábor, Zsirai László
Magyar Ezüst Érdemkereszt: Schumethné Molnár Beáta (szövetségünk titkárságvezetője)
Bella István-díj: Kürti László
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Arany János-díj: Kontra Ferenc
Hieronymus-díj: Szenkovics Enikő
A Magyar Írószövetség Debüt-díja: Nagy Lea, Pataki Tamás, Voloncs Attila
A Tokaji Írótábor
– Díja: Lázár Balázs
– Nagyhordó-díja: Gál Sándor
– Hordó-díja: Hóvári János, Muzsnay Árpád, Szabó Zsolt
A Magyar Széppróza Napja gáláján rendezett rögtönzött novellaíró versenyünk
I. helyezettje: Nagy Koppány Zsolt
II. helyezettje: Végh Attila
III. helyezettje: Weiner Sennyey Tibor
IV. helyezettje: Bene Zoltán
Az Arany János-emlékévben rendezett vers- és novellaíró versenyünk győztesei:
•
vers kategóriában
I. helyezett: Simon Adri
II. helyezett: Kiss Judit Ágnes (nem tagunk)
III. helyezett: Zsille Gábor
•
novella kategóriában
I. helyezett: Csík Mónika (nem tagunk)
II. helyezett: Décsi Eszter (nem tagunk)
III. helyezett: Nagy Koppány Zsolt
Balassi Bálint-emlékkard: Lövétei Lázár László
Az Aquincumi Költőverseny
különdíjasa: B. Tóth Klára
írószövetségi különdíjasa: Birtalan Ferenc
Napút-díj: (Szentmártoni) Szabó Géza
2019
Kossuth-díj: Ferenczes István, Müller Péter, Szigethy Gábor, Tamás Menyhért
Széchenyi-díj: Kovács István, Kulin Ferenc
Magyarország Babérkoszorúja-díj: Döbrentei Kornél, Ferdinandy György
Balázs Béla-díj: Pozsgai Zsolt
Jászai Mari-díj: Bucz Hunor
József Attila-díj: Bence Lajos, Bíró József, Devecsery László, Erős Kinga, Finta Éva,
Füzesi Magda, Hász Róbert, Kelemen Erzsébet, Király Zoltán, Sántha Attila,
Sutarski Konrad, Takaró Mihály
Márai Sándor-díj: Faludi Ádám, Fehér Béla
Táncsics Mihály-díj: Alexa Károly
Gérecz Attila-díj: Kántás Balázs, Marcsák Gergely (nem tagunk)
A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja: Gróh Gáspár
Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal: Szalay Károly
Magyar Érdemrend tisztikeresztje: Temesi Ferenc
Magyar Érdemrend lovagkeresztje: András Sándor, Bálint Péter,
Doncsev Toso, Jánosi Zoltán
Magyar Arany Érdemkereszt: Ködöböcz Gábor, Gutai István,
Kocsis Csaba
Magyar Ezüst Érdemkereszt: Fecske Csaba, Vicei Károly
Bella István-díj: Simon Adri
A Tokaji Írótábor
– Díja: Bíró Gergely
– Nagyhordó-díja: Alföldy Jenő
– Hordó-díja: Cs. Varga István, Kántor István (nem tagunk), Vass Tibor
EZÚTON IS SZÍVBŐL GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK!
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A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG HÁROM ÉVE AZ ADATOK TÜKRÉBEN
(2017–2019)
2016. december 10. Közgyűlés taglétszám: 871 fő
ebből határon túli tag: 177 fő
2016. december 10-31. között elhunyt 4 fő,
taglétszám december 31-én: 867 fő
Taglétszám alakulása az elmúlt három évben:
Tagfelvétel:
2017-ben: 7 fő
2018-ban: 8 fő
2019-ben: 4 fő
(további tagfelvétel lapzártakor folyamatban)
Elhunytak:
2017-ben: 28 fő
2018-ban: 20 fő
2019-ben: 7 fő (2019. szeptember 17-ig!)
(- 7 fő kivezetve az évek során,
mert ekkor értesültünk halálukról)
Kilépett:
2017-ben: 1 fő
2019-ben: 1 fő
Taglétszám összesen 2019. szeptember 17-én: 822 fő
Ülések időpontja
2017. november 13.		
2018. november 7.		
2019. október 9.

Tagfelvétel részletezve:
beérkezett tagfelvételi kérelem
18			
19			
26

ebből felvett tagok száma
7
8
(lapzártakor folyamatban)

Éves közgyűlések
(Közhasznúsági jelentések elfogadása)
2017. május 26.
2018. május 31.
2019. május 28.
Elnökségi ülések
2017-ben: 02.08., 04.13., 05.03., 05.26., 10.17., 11.13.
2018-ban: 04.10., 05.31., 10.08.
2019-ben: 02.27., 03.28., 05.28., 10.09., 10.22., 11.07.
Választmányi ülések
2017-ben: 05.03., 05.26., 10.17., 11.13.
2018-ban: 04.10., 05.31., 10.08., 11.07.
2019-ben: 03.28., 05.28., 10.22., 11.30.
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Magyar Széppróza Napja 2018
A Magyar Írószövetség kezdeményezésére és irányításával tavaly
első ízben került megrendezésre Kárpát-medence-szerte a Magyar
Széppróza Napja Jókai Mór február 18-i születésnapjához kapcsolódóan. 63 irodalmi-kulturális intézmény és könyvtár szervezésében több mint 120 rendezvény zajlott határon innen és túl összesen
81 településen 152 kortárs prózaíró és irodalomtörténész, valamint 117 közreműködő (színművész, zenész, tanár, könyvtáros)
szereplésével. A képes beszámolók a magyarszepprozanapja.hu/
2018 weblapon is megtalálhatók.

A Versek szódával - Jókai című előadás, Nemzeti Színház, Kaszás Attila-terem, 2018

A Magyar Írószövetség széppróza napi gálája, Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem, 2018

Ady Endre arcai
Egyik legnagyobb költőnk halálának 100. évfordulója
alkalmából több programmal is készültünk. Ady és a
nők címmel szerkesztett versszínházi előadást Rózsássy
Barbara színművész barátai, Lázár Balázs és Tallián
Mariann számára. Jelenleg is zajlik a Versek szódával –
Ady Endre arcai című rendhagyó irodalomóra-sorozat,
amelynek első állomásán, Mátészalkán 450 diák nézte
végig az előadást. Még ebben az évben konferenciát is
szervezünk.

Versek szódával - Ady Endre arcai, Mátészalka, 2018. szeptember 30.

Ady és a nők, 47. Tokaji Írótábor, Tiszaladány, 2019. augusztus 16.

