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dalmi talk-show-ja a Nemzeti Színház Kaszás 
Attila-termében. Három előadás a Cafe Budapest 
Kortárs Művészeti Fesztiválon is látható volt a 
Városháza parki Üvegházban. Idén a sorozat ven-
dége volt Szentmártoni János, Szálinger Balázs, 
Kiss Judit Ágnes, Bereményi Géza, Lackfi  János, 
Zalán Tibor, Beck Zoltán és művészbarátaik.

Részletek: www.versekszodaval.hu

Kultúrring – szorítóban a magyar 
kultúra

A Magyar Írószövetség új közéleti, kulturális 
vitasorozatot indított, hogy történelmi hagyo-
mányaihoz híven a sokszor méltatlan vitáknak 
kulturált és mértéktartó keretet nyújtson. Első 
alkalommal az emlékezetpolitika, második al-
kalommal a középszintű humánoktatás került 
ringbe. Elfogadta meghívásunkat Babarczy Esz-
ter, Gulyás Gergely, Hiller István, Jelenits István, 
Kojanitz László, Salamon Konrád, Schiffer And-
rás, Wehner Tibor.
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Új ciklus – 
régi kihívásokkal

A Magyar Írószövetség közgyűlése által 2013-ban újraválasztott elnököt, 
Szentmártoni Jánost és Erős Kingát, a szervezet titkárát és elnökségi tagját 
az új ciklus kihívásairól, távlati céljaikról és a mindennapos működést ne-
hezítő gondokról kérdeztük. 

Az előző ciklus egyik legnagyobb eredménye, hogy sikerült a szervezetet gaz-

daságilag konszolidálni, 2012 óta önálló költségvetési soron szerepel a szervezet 

támogatása évente 30 millió forinttal. A közgyűlésen jelenlévők örömmel fogad-

ták az akkori államtitkár, Halász János bejelentését, hogy a kormány  átvállalja az 

Írószövetség székházának bérleti díjtartozását. Az már kevésbé örömteli, hogy az 

épület januárban zárva tart, amire eddig nem volt példa a legnehezebb napokban 

sem. Mi az oka ennek a szokatlan intézkedésnek? 

Szentmártoni János: Általában legkorábban tavasszal utalják át a működési támo-
gatásunkat, de most nem fogjuk tudni megelőlegezni a rezsi tetemes költségeit. Télen a 

Beszélgetés 
Szentmártoni Jánossal 

és Erős Kingával
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működésre szánt összegnek több mint a húsz százalékát a fűtésre kell költenünk. Ha csak 
öt fokos hőmérsékleten tartjuk az épületet, hogy a vezetékek ne fagyjanak el, az is legalább 
kétszázötvenezer forintba kerül havonta. Ha januárban teljesen kifűtenénk az épületet, a 
számla körülbelül kilencszázezer és egymillió-kétszázezer forint között mozogna. Azért kell 
zárva tartanunk, mert így körülbelül egymillió forintot tudunk spórolni a fűtésen. A korábbi 
támogatási formában májustól májusig kellett elszámolnunk, és úgy ki tudtuk gazdálkodni 
a fűtésre szánt összeget. Most nem az a probléma, hogy nincs a gázszámlára pénz, hanem, 
hogy későn, tavasszal kerül átutalásra és decemberig el kell számolnunk vele. Februárban 
megnyitjuk az épületet, de tovább takarékoskodunk, így csak hétfőn, kedden és szerdán 
tartunk nyitva. Terveink szerint márciustól minden visszakerül a maga kerékvágásába. 

A közgyűlés másik ígéretes bejelentése az volt, hogy a székház tulajdonjoga 

végre rendeződik. Ki a tulajdonosa jelenleg a Bajza utcai épületnek?

Erős Kinga: A székház általunk használt része a terézvárosi önkormányzattól az állam tu-
lajdonába került. Jelenleg ott tartunk, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kellene 
bérleti szerződést kötnünk, ehhez azonban hiányzik még egy olyan dokumentum, amely 
igazolja, hogy közfeladatokat ellátó szervezet vagyunk. Emiatt szerződést kell kötnünk a Te-
rézvárosi Önkormányzattal, amely bizonyossá teszi, hogy ténylegesen ellátjuk a közfeladatokat, 
azaz könyvtárat, íróiskolát üzemeltetünk, kulturális programokat tartunk, konferenciákat 
bonyolítunk le, kultúrdiplomáciai feladatokat látunk el... 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek is fizetni kell a bérleti díjat?

Szentmártoni János: Tőlük ingyen bérelhetjük majd a székházat. Ez azonban hosszú 
távon azért nem fogja megérni az Írószövetségnek, mert állami vagyonról és műemlékről 
lévén szó, a mindenkori bérlőnek kötelessége értékén tartani a rá bízott vagyont. Emiatt 
évente úgynevezett amortizációs díjat kellene visszaforgatnunk az állami rendszerbe, de ezt 
ugyanúgy nem tudjuk kigazdálkodni, mint a bérleti díjakat. Nonprofit szervezet vagyunk, 
nincsenek szabad bevételeink. 

Mi lesz akkor a megoldás?

Erős Kinga: Célszerű lenne, ha a Parlament megszavazná, hogy a székház a szövetség 
tulajdona legyen, és ezt követően tárgyalnánk arról, hogy milyen forrásokból újítjuk fel az 
épületet. Aki bejáratos hozzánk, az meggyőződhet arról, hogy a székház állaga rendkívül 
leromlott és több százmillió forintba kerül a helyrehozatala és korszerűsítése. 
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Mennyire akadályozzák ezek a nehéz feltételek a megkezdett reformok folytatását?

Szentmártoni János: Vannak olyan területek, ahol egyértelműek a sikereink.  Mint ko-
rábban elmondtam, 2013-ban azért indultam ismét az elnöki posztért, mert szeretném 
végigvinni az Írószövetség teljes körű megújítását, amelyet olyan alappillérekre építettünk, 
mint az arculat és a kommunikáció megújítása, a nyitás politikája a szélesebb közönség 
felé, a fiatalítás és a nemzetközi kapcsolatok megerősítése. A fiatalítás jelei egyértelműen 
láthatóak mind az elnökség, mind a választmány, mind a tagság soraiban. Sikeres színházi 
sorozatunk van, fesztiválokon szerepelünk, informatív portált működtetünk. Biztató jel a 
kultúrdiplomáciai tevékenységünk bővülése is. Az Írószövetségnek mindig volt hatékony 
külügyi diplomáciája, ami sajnos az elmúlt évtizedekben ciklusról ciklusra anyagi okok miatt 
háttérbe szorult. Hasznos volna, ha lenne egy külön külügyi munkatársunk, mint régen, de 
ezt egyelőre nem engedhetjük meg magunknak. Ennek a helyzetnek az orvoslására jött létre 
a külügyi munkacsoport, amelynek elnöke Kiss Gy. Csaba, titkára Zsille Gábor, a szakmai 
koordinátora Erős Kinga. 

Felolvasás Lublinban az Akcent folyóirat szervezésében
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Erős Kinga: A munkacsoport lényege, hogy ne kampányszerűen kezdjünk el fog-
lalkozni egy-egy programmal, többnyire megkésve, az események után loholva, ha-
nem időben készüljünk fel a számunkra fontos és rangos nemzetközi kihívásokra.  
A munkacsoport segíthet abban, hogy hosszútávra lehessen előre tervezni és ne kapkodva, 
rögtönözve kelljen egy-egy feladatot megoldani. Szeretnénk elérni, hogy a külföldi írószer-
vezetekkel történő kapcsolatfelvételek ne merüljenek ki egy-egy protokolláris látogatásban, 
és a magyar irodalom külföldi megjelenése se esetleges legyen. Hogy a tekintélyes külföldi 
kiadók ne csak azokat fordítsák le, akiket évtizedek óta ismernek. Mostanság van remény 
arra, hogy egyes országokban más szerzők is bemutatkozhassanak, és ne csak azok, akik már 
a német nyelvterületen befutottak.

Milyen fontosabb találkozókat emelnétek ki?

Szentmártoni János: Folyamatosan fejlesztjük az orosz kapcsolatrendszerünket, a 
Balassi Intézet és a Moszkvai Magyar Intézet közreműködésével, ennek eredményeként 
jövő tavasszal megjelenik egy orosz nyelvű antológia, amely kortárs magyar költők műveit 
tartalmazza. Ilyen gazdag válogatás a kortárs magyar lírából évtizedek óta nem jelent 
meg orosz nyelven.  Sok energiát fektettünk abba is, hogy Európa második legnagyobb 
könyvvásárán, Göteborgban Magyarország legyen 2015-ben a díszvendég. Lipcsey Emőke, 
Svédországban élő tagunk vállalt oroszlánrészt ennek a szervezésében. Neki és a Balassi 
Intézetnek köszönhetően Magyarország már háromszor szerepelt külön pavilonnal ezen 
a könyvvásáron, és olyan jól sikerültek a programjaink, a marketingünk és a lobbi te-
vékenységünk, hogy fölkeltettük a vásár szervezőinek a figyelmét. Ebből az alkalomból 
is készülnek kortárs antológiák magyar költők és prózaírók műveiből. A közelmúltban 
Konrad Sutarskival, Zsille Gáborral és Erős Kingával négyesben részt vettünk egy egyhe-
tes szakmai úton Lengyelországban, három városban tartottunk bemutatót, jó szakmai 
kapcsolatot alakítottunk ki a Lengyel Írók Egyesületével és az Akcent folyóirattal, amely 
hosszú évek óta a magyar irodalom elkötelezett híve és fóruma. Megállapodtunk a köl-
csönös fordítások elősegítésében, illetve a rendszeres szakmai látogatásokban. Hasonló 
kapcsolat jött létre a finn és a bolgár társszervezetekkel is. Második alkalommal vettünk 
részt a zágrábi irodalmi fesztiválon Zsille Gábor jóvoltából, aki mint a Műfordítói Szak-
osztályunk elnöke, rendkívül sokat segíti diplomáciai munkánkat. Korábban látogatást tett 
nálunk azeri és kínai delegáció is. Nemrégiben láttuk vendégül Arvo Valton észt költőt, 
írót, akinek tiszteletére irodalmi estet rendeztünk a Finnugor Írókongresszus új elnökével, 
Pusztay János professzorral. 
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Hogyan segíti a közelmúltban létrejött digitális munkacsoport a szövetség munkáját?

Erős Kinga: Az irodalmi élet új kihívásként szembesül a digitalizációval, ez tette szüksé-
gessé a digitális munkacsoport felállítását. Nemcsak a művek digitális feldolgozásáról van 
szó, hanem például az interneten terjedő szövegek szerzői jogi vonatkozásairól, amelyek 
kezelésére nincs gyakorlat, de a szerzőket okkal foglalkoztatja a kérdés. Az internet széles 
körű használatának azonban nemcsak veszélyei, hanem előnyei is vannak, ilyen lehet 
például a művek és a szerzők népszerűsítése. A digitális munkacsoportot Király Farkas 
vezeti és olyan írószövetségi tagokból áll, akiknek naprakész rálátásuk van a világhálóra, 
a rutinjukkal és a tehetségükkel segítségükre lehetnek járatlanabb tagjainknak a tájékozó-
dásban és a tájékoztatásban. 

Mikor nyílik meg az Írószövetség archívuma a kutatók számára?

Szentmártoni János: Ebben stratégiai partnerünk a Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet és Archívum (RETÖRKI). Kiss Gy. Csaba szakmai felügyeletével és Bíró Zoltán 

Találkozó az azeri küldöttséggel
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igazgató úr támogatásával elkezdődött a szakmai munka az Írószövetség archívumában. 
Készült egy esettanulmány ennek ütemezéséről és rendezéséről. Ezt követően jegyzékek 
születnek majd minden egyes évről, amelyek alapján feldolgozásra kerül és kutathatóvá válik 
az archívum. Az összegyűlt anyag egy része digitalizálva lesz, mindenekelőtt az ötvenhatra 
vonatkozó dokumentumok, a digitális portálunkon kiépülő ötvenhatos emlékszobának ez 
lesz az egyik fontos része. Idővel az egészet digitalizálni kell, hogy megmentsük, másrészt, 
hogy minél szélesebb kutatói kör számára elérhetővé tegyük. Remélhetőleg ez majd bővül 
olyan központi levéltárak kutatásával, amelyek gyűjteménye itt már nem található meg, 
hiszen sok dokumentumot elhurcoltak a forradalom után. Ehhez a múltfeltáró munkához 
támogatást kaptunk Áder János köztársasági elnök úrtól is, amelyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni, és várható, hogy további segítségre számíthatunk a RETÖRKI-től, amelynek 
profiljába nagyon is beleillik az Írószövetség archívumának kutatása.

Írók éjszakája Huzella Péterrel
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Mennyire elégedettek az újonnan indult Kultúrring című programmal?

Erős Kinga: Ez a régi Bajza-szalon nevű sorozatunk utódja, más a cím, más az arculat, de 
hasonló a koncepció: olyan kulturális és közéleti témák napirendre kerülése a cél, amelyek-
nek történelmi hagyománya van e falak között az írók szerepvállalása révén. Igyekszünk 
egy asztalhoz ültetni Horkay Hörcher Ferenc vezetésével olyan politikusokat, közéleti 
embereket és civil értelmiségieket, akik a mi kezdeményezésünk nélkül talán nem tennék 
ezt meg soha. De így a közönség bevonásával esetleg sikerül mindenkinek kibeszélnie 
magából a legfontosabb problémákat. Első alkalommal az emlékezetpolitikát, majd a kö-
zépszintű humán oktatást helyeztük szorítóba. Az eddigi visszajelzések azt tükrözik, hogy 
az egymástól eltérő gondolkozású emberek is képesek kulturáltan eszmét cserélni, ha ehhez 
megteremtik nekik a megfelelő feltételeket. Az értékrendek és a vélemények természetesen 
keményen ütköztek, de a vita végig kulturált mederben zajlott, nem volt ellenségeskedés 
vagy gyűlölködés. Nem titok, hogy ezáltal szeretnénk becsalogatni a programjainkra olyan 
értelmiségi rétegeket is, amelyek érdeklődését eddig nem keltették fel a programjaink. 

Ötödik évszak - Versszínház Tallián Mariannal és Lázár Balázzsal
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Az Írószövetségnek egyfajta misz-
sziója lehet az is, hogy különböző 
nézeteket valló embereket kulturált 
párbeszédre ösztönöz.

Sokan fájlalják, hogy ezentúl a 

tagok számára is bérleti díjat kell 

fizetni a klubterem használatáért.

Szentmártoni János: A klubterem-
ben annyira elszaporodtak az ingye-
nes programok, hogy a végén szinte 
már nem lett volna más dolgunk, 
mint rendezvényszervező irodaként 
működni és kiszolgálni a kiadók és 
tagjaink elvárásait. Korábban min-
den kiadó rendezhetett a klubban 
egy estet ingyen, de ezzel néhányan 
folyamatosan visszaéltek. Kénytele-
nek voltunk tehát húzni egy határt. 

Erős Kinga: Ezentúl elsőbbséget élveznek az Írószövetség saját rendezvényei, konferenciái, 
emléknapjai, versenyei-vetélkedői, a tagozatok által előre lefoglalt időpontok, valamint a 
Magyar Művészeti Akadémiával közös kiemelt programjaink, a fennmaradó üres napokon 
pedig 30 000 forint plusz áfa ellenében vehető bérbe a klubterem. Ezt az összeget a segélyalap 
javára, jótékony célra kérjük, minden évben szeretnénk ebből a keretből támogatást nyújtani 
a rászorulóknak. A könyvtár továbbra is rendelkezésre áll ingyenesen tagjaink részére, ha 
szerdai napon kívánnak bemutatót rendezni. Mindezt, ahogy eddig is, Rózsássy Barbarával 
kell egyeztetni.

Lesz étterem?

Szentmártoni János: Lesz. Mihelyst rendeztük a székház sorsát, irodalmi kávéházat nyi-
tunk. Azon vagyunk, hogy a következő évösszegző interjút már ott adjuk neked.      

Borbély László 

Arvo Valton észt költő
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Holokauszt-konferenciák  
a Magyar Írószövetségben

Számtalanszor olvashattuk, hallhattuk 1945 óta azt a szelídebb változataiban is szemrehányó 
véleményt, hogy nem néztünk szembe második világháborús szerepünkkel, felelősségünkkel. 
Pedig, bármennyire paradox, az is belátható, hogy az 1938 utáni sorsunkkal való számvetés, 
lehetőségeink elemzése már a kezdet kezdetén megkezdődött. A történelem menetét per-
sze még egy újabb világégést beleszámítva sem lehetett előre látni, s az is nyilvánvaló, hogy 
bármely évtizedet vagy csupán évet vizsgáljuk, egymástól jelentős mértékben eltérő nézetek 
fogalmazódtak meg, mégis a magyarság sorsát legpontosabban és legtömörebben a költők 
fogalmazták meg. József Attila 1937 tavaszán fohászban kérte hazáját: „Adj magyarságot a 
magyarnak, / hogy mi ne legyünk német gyarmat.” S 1943 legvégén, amikorra ez már jelen-
tős részben bekövetkezett, Radnóti Miklós, aki maga is a fasizmus áldozata lett, ilyen ítéletet 
mondott: „Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, / s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, 
hol és mikép.”    

„Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a 
többi nép, / s tudjuk miben vétkez-
tünk, mikor, hol és mikép.”    
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Hetven éve még tombolt a nácik által kirobbantott második világháború, s bár ők folyama-
tosan veszítettek hadállásaikból, vagy éppen ezért, a fasiszta terror mind kegyetlenebbé vált. 
Működtek a halálgyárak, pusztultak a katonák, a munkaszolgálatosok, s a totális háború már 
a civil lakosságot sem kímélte. Világháború, fasizmus, holokauszt egymástól elválaszthatatlan 
fogalmakká váltak. Az emberiség nem volt felkészülve az addig elképzelhetetlen gaztettekre, 
amelyekkel szembesülnie kellett.

Minderre, az elpusztult életekre és értékekre emlékezve rendezett a Magyar Írószövetség 
két tudományos konferenciát. Jókai Anna megnyitó előadása után 2014. május 13-án azoknak 
az életművét idéztük fel, akiknek pályáját félbetörte az erőszakos halál, ám addig is jelentős 
életművet hoztak létre a magyar irodalomban. Közülük sajnos csupán Radnóti Miklós és 
Szerb Antal alkotásai váltak igazán a közműveltség részévé, pedig a többiek: Bálint György, 
Gelléri Andor Endre, Halász Gábor, Karácsony Benő, Neubauer Pál, Pap Károly, Pásztor Béla, 
Salamon Ernő, Sárközi György is megérdemelné a nagyobb, a folyamatos figyelmet. Sajnos ez 
a névsor sokáig folytatható lenne. Ezen a konferencián s a másodikon is idézték az előadók 
Sárközi György végrendelet-érvényű Esőcseppek című versét:

Néhanapján egy kéz értem kinyul,
s zörgő lapjaimon váratlanul
fölsüt egy szó, mint másvilági hold,
s új életet kezd, ki fölém hajolt.

Gomolygó századok fojtó ködöt
lehellnek szét a holt sorok fölött:
tartsátok lapjaim a fény felé
és lássátok meg rejtett vizjelét!

A két konferenciát szinte összekötötte az Illyés Gyula által szerkesztett Magyar Csillag 
értékmentő munkájának bemutatása. Ez a folyóirat volt ugyanis az egyetlen, amely megszű-
néséig, a német megszállásig közölte az előbb említett írók többségét, s másokat is, vagyis nem 
vett tudomást a zsidótörvényekről. A november 11-i konferencia ezután azzal foglalkozott, 
hogy miként ábrázolta a magyar irodalom a holokausztot, s szükségképpen a fasizmust és a 
világháborút. A teljesebb megközelítés egy soknapos tanácskozás, még inkább egy monográfia 
feladata lehetne, így is megerősítést nyert azonban, hogy a magyar irodalom tisztességgel 
és becsülettel, igazmondással teljesítette erkölcsi és szakmai kötelességét. Asztalos István, 
Debreczeni József, Déry Tibor, Darvas József, Jókai Anna, Kassák Lajos, Kertész Imre, Mezei 
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András, Nagy Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Sánta Ferenc, Sütő András, Vas 
István munkásságában a túlélő, a tanú, a későbbi tanúságtevő nézőpontjából mutatkozik meg 
egy szörnyű korszak embertelensége. 

Mindkét tanácskozáson tartott előadást Alföldy Jenő, Ács Margit, Bíró Gergely, Dobozi 
Eszter, Erős Kinga, Márkus Béla, Pomogáts Béla, Szakolczay Lajos, Vasy Géza, csak az egyi-
ken: Buda Attila, Ekler Andrea, Kabdebó Lóránt, Karácsonyi Zsolt, Monostori Imre, Prágai 
Tamás, Rózsássy Barbara.

Az előadások jelentős része rövidesen folyóiratokban lesz olvasható, s a tervek szerint 
önálló kötetben is meg fog jelenni a két tanácskozás anyaga.

Vasy Géza

Ács Margit, Bíró Gergely, Rózsássy Barbara
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Díjak, kitüntetések 2014-ben, 
melyeket szövetségünk tagjai kaptak

(Az összeállítás a nyomtatott sajtó illetve a tagok 
bejelentése alapján történt.)

Kossuth Nagydíj: Jókai Anna
Kossuth-díj: Dobai Péter, Temesi Ferenc
Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj: Kiss 
Benedek, Oláh János, Orbán János Dénes
Nemzet Művésze díj: Ágh István, Buda Ferenc, 
Csoóri Sándor, Dobai Péter, Jókai Anna, 
Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Szilágyi 
István, Tornai József, Tőzsér Árpád, Vasadi 
Péter
József Attila-díj: Győrffy Ákos, Jánosi Zoltán, 
Kontra Ferenc, Pollágh Péter, Rózsássy 
Barbara
Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal: 
Szilágyi István
Magyar Érdemrend középkeresztje: Bereményi 
Géza, Szalay Károly
Magyar Érdemrend tisztikeresztje: Cseke Pé-
ter, Csuday Csaba, Fázsy Anikó, Szávai János
Magyar Érdemrend lovagkeresztje: Beke Al-
bert, Fehér Béla, Keszeli Ferenc, Osztovits 
Ágnes, Pál Ferenc, Romhányi Török Gábor, 
Sarusi Mihály, Takaró Mihály
Móra Ferenc-díj: Sutarski Konrád
Tokaji Írótábor díj: Kürti László
Balassi Bálint-emlékkard: Kulcsár Ferenc
Ratkó József-díj: Gencso Hrisztozov

Magyar Írószövetség Posztumusz Örökös Tag-
ja: Kassák Lajos, Nagy Gáspár, Nagy László, 
Weöres Sándor
Magyar Írószövetség Örökös Tagja: Czigány 
György, Szilágyi István, Vasy Géza
Magyar Írószövetség Tiszteletbeli Tagja: 
Erdélyi Gyula 
Arany János-díj: Alföldy Jenő, Bertha Zol-
tán, Kemsei István
Bella István-díj: Papp-Für János

Ezúton is szívből gratulálunk!

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS 
A NYUGAT KÖLTŐI

A MAGYAR ÍRóSZÖvETSÉG
SZAvALóvERSENYT

hirdet 9-12. osztályos középiskolás diákok számára.
Nevezni Kosztolányi Dezső egy szabadon választott 
költeményével, valamint az alábbi költők egy sza-
badon választott versével lehet: Ady Endre, Kaffka 
Margit, Hajnal Anna, Juhász Gyula, Babits Mihály, 
Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Füst Milán, Szabó 
Lőrinc, Zelk Zoltán, Áprily Lajos, Dsida Jenő, József 
Attila, Jékely Zoltán, Radnóti Miklós, Vas István, 
Weöres Sándor, Illyés Gyula.

A versenyre egy iskolából legfeljebb öt diák nevez-
het! Egyéni nevezéseket nem fogadunk el, az adatokat 
iskolánként kérjük elküldeni a következő 
e-mail címre: szavaloverseny@iroszovetseg.hu.

Nevezési határidő: 2015. február 22.

Az e-mailben kérjük elküldeni: az iskola nevét, a 
versenyre nevező diákok nevét, születési évét, di-
ákonként a két választott vers pontos címét.

A márciusi válogatók pontos dátumáról a nevezési 
határidő lejártát követően az érdekelteknek e-ma-
ilben értesítést küldünk. 

A verseny döntőjének időpontja: 2015. április 11., 
költészet napja.Mind a válogatók, mind a döntő 
helyszíne a Magyar Írószövetség díszterme.

www.iroszovetseg.hu

A szavalóversenyt támogatja a
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A Magyar Írószövetség Digitális Irodalmi Munkacsoportja (DICS) formálisan a 
Magyar Írószövetség 2013. december 7-i közgyűlésén alakult meg. Az ala-
kulása óta eltelt egy év alatt több irodalmi eseményt szervezett, s emellett 
tagjai a munkacsoport képviseletében számos rendezvényen vettek részt. 
Szemelvények következnek.

Április 25-én a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala (SZTNH) és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) közösen szervezett egy 
szakmai programot a digitális korszak szerzői jogi kihívásairól – nem mellékesen éppen 
a fesztivál hetére esett a Könyv és Szerzői Jog világnapja is. A panelbeszélgetéseken több 
mint 150-en vettek részt. Az első panelbeszélgetésnek a Libri Könyvkiadó, a Kossuth Ki-
adó, a ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért, a HENT és a SZTNH mellett Király Farkas, 
a DICS vezetője is vendége volt. Az e-könyvek kiadásáról szóló beszélgetésben részt vevők 

A Digitális Irodalmi Munka-
csoport beszámolója

„…olyan tényekkel kell 
szem benéznie a digita-
lizált irodalomnak, mint 
a jogbiztonság hiánya, a 
jogellenes letöltések, az 
illojális konkurencia.”
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arra jutottak, hogy olyan tényekkel kell szembenéznie a digitalizált irodalomnak, mint 
a jogbiztonság hiánya, a jogellenes letöltések, az illojális konkurencia. A Könyvfesztivál 
közönsége folyamatosan telt házat biztosított a beszélgetéseknek. 

A Tokaji Írótábort követően, 2014. augusztus 17-én a Digitális Irodalmi Munkacsoport is 
vendége volt az Önök kerték Spanyolnátha Kertfesztiválnak. Vass Tibor főszerkesztő, a mun-
kacsoport tagja meghívására Király Farkas, Novák Zsüliet (mint a Fiatal Írók Szövetségének a 
DICS mellé delegált tagja) és Szalai Zsolt beszélt a célokról, az eddigi programokról, a médi-
umváltással megjelenő lehetőségekről, feladatokról, így az interneten megjelenő folyóiratok, 
az e-könyvek jelenéről, jövőjéről, valamint arról, hogy miként lenne szerencsés összefogni 
a virtuális művek alkotóit.  Zárásképpen, a munkacsoportot jól reprezentálva, a szerzők 
okostelefonról, laptopról és e-book readerről olvasták fel műveiket.

A 2014. augusztus 21–24. között megrendezett Véneki Alkotótábor előadásai, prezentációi 
és munkacsoport-foglalkozásai a Kép, film, szöveg témája köré épültek, bemutatva az iro-
dalom különböző médiumok általi megjelenítési, adaptálási lehetőségeit. 

Az egyik munkacsoport Novák Zsüliet író, filmes szakember vezetésével Jenei Gyula 
mintha ugyanaz című verseskötetéhez írt storyboard-ot, forgatókönyvet, majd Brogyanecz 
Milán operatőr segítségével a kortárs irodalmi alkotások népszerűsítését elősegítő könyvtra-
ilert forgattak. Közben előadásokra is sor került film és irodalom viszonyáról, az adaptáció, 
a forgatókönyvírás kérdéseiről. Novák Zsüliet mellett Szabó Simon, a Budapesti Filmszem-
lén díjazott rendező beszélt a fiataloknak a témáról, valamint sor került Papírrepülők című 
filmjének vetítésére is.

A tábor vendége volt Papp Tibor és Magolcsay Nagy Gábor is, akik előadásaikban a 
vizuális és számítógépes költészet lehetőségeiről beszéltek. Papp Tibor a hangköltészet és 
a képversek történetét, műfaji kérdéseit vázolta fel, majd az általa alkotott számítógépes 
versgenerátorok programozását, működését mutatta be. A résztvevők kivetítve láthatták, 
illetve a moderátor, Szalai Zsolt felolvasásában hallhatták a Disztichon Alfa, illetve a Hin-
ta-palinta Véneken generált költeményeit. 

Magolcsay Nagy Gábor a Metanoia Park című projektjéről beszélt és tartott prezentációt. 
Magolcsay logo-mandaláit Pántya Bea vizuális művésszel közösen létrehozott alkotásokból 
nyílt tárlaton mutatta be Budapesten, illetve Győrött is. A különböző anyagokból megal-
kotott installációk, illetve maga a logo-mandala a vizualitás révén, illetve azáltal, hogy a 
befogadót aktivitásra ösztönzi, szintén perspektívát kínál a költészet közönséghez való 
eljuttatásához.
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Augusztus 30-án különleges helyszínen, a Műszaki Tanulmánytár nevű budai látványraktárban 
randevúzott a műszaki tudomány és az irodalom a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 
a Magyar Írószövetség Digitális Irodalmi Munkacsoportja és az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet közös rendezvényén.

Papp Tibor József Attila-díjas párizsi magyar költő, a digitális irodalom nemzetközileg is 
elismert, hazánkban úttörő képviselője kivetítőn mutatta be egyebek között a Disztichon  Alfa 
című versgenerátort, a Hinta-palinta című intermediális, képet, hangot és szöveget tartalmazó 
művét, és beszélt a programozás és költészet kapcsolatáról. Az 1989 óta megjelenő Alire – a 
világ első számítógépen működő irodalmi folyóirata – alapító-szerkesztőjével Képes Gábor, 
Magolcsay Nagy Gábor és Szalai Zsolt beszélgetett. Az eseményről a d1 televízió készített 
egy nagyobb összeállítást.  

Szeptember 11–14. között erdélyi és magyarországi folyóirat-szerkesztők, költők, írók be-
szélgettek a magyar nyomtatott folyóiratok és könyvek jövőjéről az Erdélyi Magyar Írók Li-
gájának Írótáborában, amelyet tizenharmadszor rendeztek meg a Sepsiszentgyörgy melletti 
Árkoson, az Európai Tanulmányi Központban, Elektronikus Gutenberg-galaxis? cím alatt.  

Győri Könyvszalon 2014
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A kérdések összefoglalása: nap jainkban terjed a digitalizálás, az irodalmi folyóiratok java 
már fenn a világhálón, fontos lenne legalább megközelítőleg tudni, hogy a közeljövőben 
meghalnak-e a papír alapú kiadványok, vagy még sokáig párhuzamosan fut a nyomtatott 
és digitális változat? A tábor meghívott előadói között volt a DICS köreiből Novák Zsüliet, 
Zsidó Ferenc és Király Farkas is.

 
November 9-én a Győri Könyvszalonon képviselte magát a DICS. A kettős digitális könyv-
bemutatón (Karácsonyi Zsolt: Szabadnap és Farkas W. Endre: Morfondír a folyóparton című 
válogatott verseket tartalmazó e-bookok) Szalai Zsolt, Sütő Csaba András és Király Farkas 
vett részt a DICS színeiben. A körbejárt téma nem más volt, mint az, hogy szükséges lenne, 
de alig van digitális tananyag a kortárs irodalom oktatásához – a győri AmbrooBook Kiadó 
jelenlegi két (és több tervezett) ingyenesen hozzáférhető e-könyve ezt a hiányt igyekszik pó-
tolni. A beszélgetés szerves része volt a Könyvszalonnak, amelynek kezdő napjára a Magyar 
Elektronikus Könyvtár szervezett konferenciát Digitális Középkor? címmel. 

Király Farkas – Szalai Zsolt

Képes Gábor tárlatvezetése 2014
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Gérecz Attila-díj 
2014

Idén is székházunkban, az október 23-i ünnepségünk keretében került át-
adásra a fiatal költőknek járó Gérecz Attila-díj. Az állami kitüntetést – amely 
oklevéllel, pénzjutalommal és Rácz Edit kisplasztikájával jár – Hausenblasz 
Dóra, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális főosztályvezetője 
adta át. A díjazottat Papp-Für János laudálta.

„miután lyukat mélyesztett köréd a gyermekkor” 
– Áfra Jánosról

Áfra János Makói Medáliák Díjas és Móricz Zsigmond-ösztöndíjas költő, művészeti író. 
1987-ben született Hajdúböszörményben, jelenleg Debrecenben él. A KULTer.hu alapí-
tó főszerkesztője, az Alföld munkatársa, továbbá a Prae.hu és a Szkholion szerkesztője.  
A Debreceni Egyetem magyar nyelv és irodalom alapszakján, valamint filozófia minor-
ján, majd ugyanitt irodalom és kultúratudomány mesterképzésen végzett, jelenleg az 

„Áfra Jánosnak nem csu-
pán költőként legszembe-
tűnőbb és legrokonszenve-
sebb vonása az őszinteség, 
de emberként, barátként is 
így gondolok rá.”
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Irodalomtudományok Doktori Iskola PhD-sa. Az Alföld Stúdió, a LÉK Irodalmi Kör és 
a Hatvani István Szakkollégium tagja volt, jelenleg a József Attila Kör elnökségi, továbbá 
a Hajdúsági Kertész László Irodalmi Kör tagja. Első verseskötete 2012-ben jelent meg 
Glaukóma címen. Alkotói sokoldalúságát bizonyítja, hogy nemcsak költőként mutatkozott 
be eddig, de képzőművészként is volt már két egyéni tárlata Nekem is ezer arcom van és 
Aethna címmel. Túl azon, hogy egy komplexen induló művészpályával van dolgunk, Áfra 
János emellett aktív résztvevője a kulturális életnek – szerkesztőként, egyesületi tagként, 
irodalom- és kulturális események, programok szervezőjeként. 

Glaukóma (melynek jelentése zöld hályog) című első kötetét akkor érthetjük meg igazán, 
ha képesek vagyunk belehelyezkedni a versek szöveteibe, ám közben nem esünk át a textúra 
hézagain. E hézagok, vagy mondhatjuk úgy is: a költő által nyitva hagyott kapuk mentén 
alakul a testiség érzékeléssé Áfra János verseiben. Ahol a verssorok belülről kifelé érzésekké 
szintetizálódnak. Csak akkor nyerhetünk igazi betekintést ebbe az organikus költői világba, 
ha túljutunk az elsődleges tartalmi síkon, s értő olvasóként nem hátrálunk meg attól, hogy 
betekintsünk a mélyebb rétegekbe. 

Borbély Szilárd, akit a költő mesterének is tekint, a kötet fülszövegét egy meseszerű pozíci-
óba illeszti: 

„Éljen egykor egy herceg. Legyen a neve Glaukóma. Az érzékek nyelvét kutatja. Az 
érzékelés kapuit kitárja. A líra formáit a dologra zárja. A monológ a beszélőt mondja.  
A látás útjait kutatja. A képek bejárható világát. A test érzékelését, amely csupa rejtély. Glaukó-
ma történetei a testekről szólnak. A testek az érzékelés kapui. Az érzékelés a halott világ rejtélye.  
A test rejtélye csupa érzékelés, mondja a herceg, akit Glaukómának neveztek.”

Áfra Jánosnak nem csupán költőként legszembetűnőbb és legrokonszenvesebb vonása az 
őszinteség, de emberként, barátként is így gondolok rá. Az a fajta szemtől szemben állás 
jellemzi, ahol elképzelhetetlen a másiknak való hátat fordítás lehetősége. Költészetével is-
merkedve közvetlen, primer együttlét alakul ki a vers és olvasója között. Ez pedig öntudat-
lanul is olyan kapcsolódási pontokat teremt, ahonnan senki nem akar, nem akarhat el-vagy 
visszafordulni. Hiszen az őszinte kitárulkozásnak atmoszférateremtő jellege van, ahogy azt 
a Kifáradás című verséből vett idézet is bizonyítja:

„Saját szagod hamar elillan
a születés után, csak vágy marad,
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hogy közelebb kerülj minden
tőled különálló ismerősséghez.
Ezért mozdulnak görcsösen
a térdhajlatok. Ezért remeg
hideg kézfej, és görbül gerinc
a hátrafordulások zavarában,
miután lyukat mélyesztett
köréd a gyermekkor.”

A versben kifejeződő, mélységekből táplálkozó közvetlenséget paradox módon épp elemi 
egyszerűsége teszi összetetté. Áfra János költészetében nyoma sincs a vásári mutatványosok 
stílusának. A benne foglalt képeket, képsort, azért látjuk olyan élesen magunk előtt, azért vál-
nak hitelessé, mert nem csupán a „mutogatás” technikáját követik, hanem a költő felmutatja, 
láttatja azokat. Elsősorban ez a képesség az, ami Áfra János költészetét kiemeli kortársai közül. 

Papp-Für János

SZOcIÁLIS TÁMOGATÁS

A Magyar Írószövetség és az Arany János Alapít-
vány támogatni kívánja a nehéz anyagi helyzetben 
alkotó tagjait. A szociális támogatás fedezetét a be-
folyt terembérleti díjak biztosítják. 

A szociális támogatás súlyos vagy tartósan fenn-
álló egészségügyi vagy anyagi probléma, rendkí-
vüli élethelyzet esetén igényelhető. A korlátozott 
pénzkeret miatt 10 főnek tudunk bruttó 50 000 
forint támogatást nyújtatni egyszeri alkalommal. 
A kiosztható összeg tehát mindösszesen 500.000 Ft.

A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a 
kérelmező nevét, pontos lakcímét és telefon-
számát, családjában az 1 főre jutó havi nettó jö-
vedelem összegét, valamint a kérelem pontos 
indokát legfeljebb 1 gépelt oldal terjedelemben.

A kérelem okainak érdemi kifejtése mindenképp 
szükséges ahhoz, hogy a támogatásról döntés  

születhessen! A kérelmező adatait és az általa szol-
gáltatott információkat az Írószövetség minden 
esetben bizalmasan kezeli.

A kérelem beérkezésének határideje: 2015. feb-
ruár 16.
 
A kérelmet postai úton az alábbi címre várjuk: Ma-
gyar Írószövetség, 1397 Budapest Pf. 546. 
 
A támogatásról a kérelem beérkezési határidejétől 
számított 30 napon belül születik döntés, kifizetése 
a döntést követő 30 napon belül megtörténik.
 
FONTOS: A megítélt szociális támogatás csak 
annak az írószövetségi tagnak folyósítható, 
akinek az elmúlt két évre visszamenőleg nincs 
tagdíjtartozása! Amennyiben a támogatottnak 
tagdíjtartozása van, azt legkésőbb a támogatás 
folyósításának napjáig kell rendezni.
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A Magyar Írószövetség Arany János Alapítványának kuratóriuma kimagasló 
életművük és az írószövetséghez való hűségük elismeréseként idén Alföldy 
Jenőt, Bertha Zoltánt és Kemsei Istvánt tüntette ki Arany János-díjjal. A dí-
jazottak oklevélben, pénzjutalomban részesültek és Kő Pál kisplasztikájával 
gazdagodtak.

Aki számon tartja kincseinket – 
Alföldy Jenő Arany János díjához

„Az egykor népszerű hírlapíró Hámos György egyszer úgy nyilatkozott egy interjúban, 
hogy munkájában semmi mást nem szeretne, mint megközelíteni az újságíró Kosztolányi 
Dezső teljesítményét. Ezt önmagamra nézve is elfogadom, különösen ha Kosztolányi hal-
latlanul pontos megfigyeléseihez, részvétteljes emberségéhez, páratlan íráskészségéhez és 
elképesztő termékenységéhez még valamivel több társadalmi érzékenységet és egy kicsivel 

Arany János-díjasaink

Alföldy Jenő
„Munkásságának rendkívül rokon-
szenves vonása, hogy igyekszik a »hát-
rányosabb helyzetű« irodalmi értéke-
ket felmutatni.”

Bertha Zoltán
„Abban azonban nem hisz, hogy a 
Sors játékszerei vagyunk, és ölbe tett 
kézzel kell várnunk, amíg a vak végzet 
beteljesedik rajtunk.”

Kemsei István

„Fanyarul, a lét örömét és keservét 
kifigurázva, önmagadat kukoricára 
térdepeltetve vallasz az emberről, aki 
vagy, és aki leszesz öregcsikó korodban.”
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bővebben dokumentált filológiát is hozzáképzelek.” Eképpen vallott a Megszenvedett éden 
című kötetében Alföldy Jenő arról a zsinórmértékről, amelyet írásaiban, tanulmányaiban 
és kritikáiban igyekezett követni. Fontosnak tartom, hogy az irodalomtudósnak is legyen 
egyfajta ars poeticája, s Alföldy Jenő munkássága példa rá, hogy igyekezete célt ért, megfelelt 
a maga állította mércének. Tanulmányainak, esszéinek értéke és súlya éppen abban rejlik, 
hogy azzal a tiszta odafordulással közelítenek egy adott kérdéshez, problémához, alkotáshoz 
vagy éppen alkotóhoz, amely végső soron sejteti: az írás nem ítélkezés, hanem értelmezés, 
s ez utóbbi lehet indulatában is tényszerű, mert nem marad adós saját megállapításaival és 
következtetéseivel, tárgyához való önön viszonyának feltárásával. Fiatal korában fotólabo-
ratóriumi munkát végzett, így talán nem véletlen, hogy fényképészi munkájának attitűdje 
valamiképpen átragadt irodalmi munkásságára, hiszen írásainak sajátja az a képesség, 
hogy egy fényképész szemével tud látni és láttatni. Azon irodalmárok közé tartozik, akik 
mindenek előtt korrektek, s ezt a szó legnemesebb értelmében vélem felfedezni írásaiban. 
Felkészültség, alaposság, pontosság és a személyes indulat háttérbe helyezése is jellemzi 
tanulmányait. S ez utóbbi nagyobb erény, mint gondolnánk, hiszen arról tanúskodik, hogy 
amit az éles szem észrevesz, azt tényszerűen veti papírra.

Monográfiái, ismeretterjesztő művei, tankönyvei és esszéi nem hordozzák magukon 
az irodalomtudós, a kritikus tudásából indázó felsőbbséges gesztusokat, mert egy pillana-

Alföldy Jenő
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tig sem kioktatóak, nem belterjesen bizalmaskodók és divatos fogalmakkal túlterheltek. 
Írásait az alkotó iránti szeretetteljes részvét és a rokonszenves beleélő képesség teszik 
kiemelkedővé.

Munkásságának rendkívül rokonszenves vonása, hogy igyekszik a „hátrányosabb hely-
zetű” irodalmi értékeket felmutatni. Gondoljunk kétkötetes Csanádi-monográfiájára, vagy 
Kálnoky Lászlóról írott könyvére, s látni fogjuk, hogy hozzáállása mit sem változott az 
elmúlt évtizedekben. Divatok változnak, s mint írja maga is egy helyen, mások a kedvez-
ményezettek és mások a kiszorítottak ma, mint tíz, húsz, harminc évvel ezelőtt, azonban az 
ő viszonyulása, az az attitűd, hogy ne a reflektorfényben pompázó mű(vek) felé irányítsa 
figyelmét, mit sem változott. S e szemléletmódnak köszönhetően irodalmunk számos 
értékét mutatta fel, s nem hagyta, s reméljük még sokáig nem hagyja, hogy hanyagságból 
tékozoljunk. 

Erős Kinga

A magyar irodalom garabonciása – 
Bertha Zoltán köszöntése

Chesterton meghökkentő és felkavaró aforizmája szerint „őrült az, aki a józan eszét kivéve 
mindenét elvesztette.” (The madman is the man who has lost everything except his reason.) 
A józan, az utilitarista ész ugyanis azt diktálja, hogy a nyomorék gyermekeket dobjuk le a 
Taigetoszról, a gyógyíthatatlan betegeket segítsük át a kegyes halálba, a hasznot nem hajtó 
öregeket pedig iparszerűen küldjük a „Büdös”-barlangba. Chesterton aforizmáját prózára 
úgyis lefordíthatnánk, hogy őrült az, aki képtelen áldozatra. A kultúra végül is nem más, 
mint áldozat. S bár olyan, egykor felkapott, mára fényét vesztett filozófus, mint Sartre, 
nyíltan világgá kürtölte, hogy utálja az áldozatot hozó embertípust, a múltban is hiábavaló 
volt, és ma is annak bizonyul minden politikai propaganda és terror, minden fogyasztói 
őrület, önzés és agymosás, újra és újra akadnak emberek, akik készek feláldozni magukat, 
készek másokért élni: egy népért, egy ügyért, egy eszméért.

A józan észnek ellentmondott, hogy valaki az 1970-es évek végén úgy döntsön, a hatá-
ron túli, elsősorban az erdélyi magyar irodalom szolgálatára teszi fel az életét. Egy olyan 
irodalom szolgálatára, amelynek a létét is kétségbe vonták, hiszen a hivatalos román verdikt 
szerint Erdélyben nem magyarok, hanem magyar ajkú románok éltek. Ráadásul a határon 
innen is siralmas volt a helyzet. A Kádár-féle nemzetiségi struccpolitikának idehaza is be-
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érett a gyümölcse: az 1970-es évek elején az egyik egyetemünk történelem-földrajz szakra 
felvételiző diákjai közül senki sem tudott helyes választ adni arra a „beugrató” kérdésre, 
hogy milyen nyelven beszélnek a székelyek? Ebben a kilátástalan helyzetben 1978-ban a 
debreceni egyetem magyar-angol szakát kiváló eredménnyel elvégző Bertha Zoltán az 
erdélyi magyar irodalmat kezdi szenvedélyesen kutatni. Sokkal többet hozott volna neki 
a konyhára, ha – mondjuk – a szocialista realista irodalommal, az akkor már sarjadozó 
szövegirodalommal, valamelyik felkapott angol vagy amerikai íróval foglalkozott volna, 
ő mégis a keskeny úton indult el. 

Első nagyobb munkáját, A hetvenes évek romániai magyar irodalmát, és ennek kiegé-
szítő segédkönyvét (A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971–1980) 
1983-ban atyamesterével, Görömbei Andrással közösen jelentette meg. Ezután gyors 
egymásutánban sorjáztak tanulmánykötetei: A szellem jelzőfényei (1988), Tanulmányok 
a kortárs erdélyi magyar irodalomról (1994), Gond és mű. Tanulmányok az erdélyi ma-
gyar irodalom köréből (1994), Erdélyiség és modernség (2006), Erdély felé (2012), Erdély 
felől (2013).

Monográfusi pályáját 1990-ben a Zokogó majom írója, Bálint Tibor életművének elem-
zésével kezdte, majd Sütő András került érdeklődése középpontjába; róla írott monográfi-
ája két kiadást is megért (1995, 1998), ami közel negyedszázada is ritkaság számba ment, 

Bertha Zoltán átveszi a díjat Oláh János kuratóriumi elnöktől
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jóllehet akkor még volt tekintélye az írott szónak. Kányádi Sándorról, az erdélyi magyar 
irodalom másik élő klasszikusáról, a Fekete-piros versek költője – Kányádi Sándor cím-
mel tett közzé tanulmánykötetet 2007-ben. Évek óta készül nagymonográfiája a székely 
Homéroszról, Tamási Áronról. Amit eddig olvashattunk belőle, az bőven elég lenne egy 
nagydoktori dolgozat anyagának, de ő nem indítja el a doktori eljárást. Nem ácsingózik 
rang, pozíció után. Ennek ellenére van pozíciója is: a Károli Gáspár Református Egyetem 
docense, és habilitált doktor. Irtózik az adminisztratív munkától, de hivatali munkáját is 
lelkiismeretesen elvégzi. Elvégzi, mert a kultúra áldozat. Tekintélyt parancsoló életműve 
ellenére sem viselkedik azonban kimért, hűvös professzorként, megmaradt az irodalom 
garabonciásának, aki mindig lohol, minden konferencián előad, aki hatalmas táskájában 
folyton tömérdek könyvet cipel, aki vonathoz siet, aki 16 doktori védésen vállalta el az 
opponensi feladatot, aki mindenkinek segít.

Bertha Zoltán figyelmének másik kitüntetett témája a XX. századi magyar népi iroda-
lom, a népi írók. A nagy példakép Németh László, az ő munkásságát taglaló dolgozatai 
2005-ben önálló könyvbe összegyűjtve is az olvasók elé kerültek („Világképteremtő encik-
lopédizmus”. Tanulmányok Németh Lászlóról). Bertha Zoltánnal szólva, Németh László 
szellemi jelzőfény, aki mellette hitet tesz, aki mellette kiáll, annak az irodalom több, mint 
alany és állítmány egyeztetése, több mint játék. A Németh László-féle irodalomszemlélet 
vállalása egyet jelent a magyar nemzeti sorskérdések vállalásával. Ez ma is nehéz kenyér! 
Bertha Zoltán négy könyvének címében is felbukkan a Sors: Sorstükör (2001), Sorsbeszéd 
(2003), Sorsjelző (2006), Sorsmetszetek (2012). Aligha lehet véletlen rendkívüli fogékony-
sága a Sors, ha tetszik, a predestináció iránt, hiszen édesapja kálvinista tudós teológus, 
tanár, festőművész volt, őt magát pedig a sárospataki református kollégium nevelte és 
bocsátotta útjára.

Abban azonban nem hisz, hogy a Sors játékszerei vagyunk, és ölbe tett kézzel kell 
várnunk, amíg a vak végzet beteljesedik rajtunk. Nem tért ki a kihívás elől, vállalta a 
cselekvést is, belekóstolt a politikába. Belekóstolt, jóllehet a politika nem a garabonci-
ások terepe. Hitte, az a küldetése, hogy 1990–1994 között országgyűlési képviselőként 
segédkezzen a kommunista diktatúra lebontásában. Volt azonban ereje belátni, hogy 
rossz lóra, pontosabban, kaméleonra tett: 1991-ben kilépett az SZDSZ-ből, és átült a 
függetlenek közé. A négy év politikusi kitérő azonban irodalmi, írói szempontból sem 
volt elfecsérelt idő, 1994-ben Arcvonalban. A közélet színterein 1980–1994 címen jelentek 
meg közéleti írásai.

Bertha Zoltán a mai magyar irodalomban is naprakészen tájékozódik. Számos irodalmi 
folyóirat szerkesztéséből vette ki részét: Dolog és Szellem, Holnap, Magyar Élet, Alföld, 
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Agria. Nehéz lenne felsorolni, hány kritikát, könyvismertetőt írt, hány fiatal kezdő pró-
zaírót, költőt, esszéistát, tudóspalántát biztatott, vezetett be az irodalmi életbe. Zaklatott, 
folyton lobogó, garabonciás életvitelébe sok minden belefér, csak az nem, hogy önmagára 
vigyázzon, hogy önmagát kímélje. Barátai hiába kérlelik, nem bírják rászorítani, hogy las-
sítson, pihenjen, hogy jobban vigyázzon az egészségére, tüzes, gyors szíve újabb és újabb 
csúcsok felé röpíti: sohase magáért, mindig másokért. Ez a Sorsa, nem térhet ki előle, mert 
Nietzschétől tudjuk, hogy az ember sorsa az ember jelleme.

A „hunyt mesterünkről” elnevezett Arany János-díj méltó kézbe kerül. Szívből gratu-
lálok!

Babus Antal

A lét öröme és keserve - kifigurázva
Kemsei István Arany János-díjára

 

Kedves Bátyám! Ahogy szólítják a tengerészek Szibéria partján kikötve az épp arra kódorgó 
indiánokat. Sokáig ecsém voltál, bizony ecsém, de annyi ideig húzódott a Jankó (Petőfi 

Kemsei István átveszi a díjat, Kő Pál gyönyörű Arany János-szobrát
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így szólított) nevét viselő kitüntetésed, hogy benne vagy a hetvenben, és most bátyámnak 
kell hogy szólítsalak. Öregember, örök életemben az voltam, kalaplevétele egy ugyancsak 
idős ember előtt.

Hetvenet kondított a nagytemplom harangja, és ez – hiába menekülök a Margitsziget 
árnyas fái alá csönddel gyógyítva az akadémikusi tesze-toszától megfáradt lelkemet – 
engem is kötelez. Fölköszöntésre? Dicséretre? Inkább a dolgok számbavételére.

Nem tagadom, sokat hallottam rólad (vagy felőled, miként szórja a szót az amerikai 
pizzeria tulajdonosa a betévedt NDK-s hoki-kapus fejére), hiszen (noha a bort sem veted 
meg), a víz szerelmese vagy.

S engem mindig is érdekelt, hogy merre kanyarodik, mit visz, hol fog kikötni az a 
bizonyos arany csolnak. Valamelyik partszakaszon, az égben, az emlékezet tengerén? 
Szeretett diákjaidat ültetted bele – a lányok rövid szoknyában, a fiúk keménykalapban! –,  
vagy azt a kompániát, amelynek tagjai – a festő-fotóművész Kecskeméti Kálmán, a 
lírikusnak és képzőművésznek egyként kiváló Deák László, a cigarettafüsttől verssé 
ittasult Parancs János, a börtönviselt költő, Tóth Bálint – szeretetükkel, barátságukkal, 
az értékazonosság kemence(kohó!)hőjével erősítsék különben sem gyönge lelked sza-
badságkívánalmait.

Ha nem tiltakozol ellene, rokon lelkek volnánk. „Textilesek”, „ruhabolondok”.  
A Toldit is csaknem megszédítő, nekem kedves öltözködési tanácsaimmal – „Ah, kínos 
élet, reggel öltözni, este vetkezni kell” – egy húron pendülsz a Feljegyzések lyukas zok-
ni-korszakból verseiben. Fanyarul, a lét örömét és keservét kifigurázva, önmagadat ku-
koricára térdepeltetve vallasz az emberről, aki vagy, és aki leszesz öregcsikó korodban.

„A kis halál ide-oda guruló gyümölcse” (a megfejthetetlen gyermekkor és a még meg-
fejthetetlenebb felnőttkor) izgat. A kiskocsmák laza lejt-hullámai – minő tenger, minő 
robaj! – a beléd ívódott műveltségélményből nőnek ég-magasba, esszék-tanulmányok 
havasaiba. Okosságod – mondhatja-e „fiatal” az öregnek? – biblikus zengés, benne a 
görögség napozik kedvelt Dunád (Tiszád) partján.

Ne feledd, Bátyám! „Szerelem dolgában a professzor is csak oly ember mint akárki 
más, s rossz néven vesszük tőle, hogy e tárgyra a hideg okosság dilemmáit szeretné al-
kalmazni.” Lángtengerből ki, szoknya-kupolákba be, fusson az a hajó! S ha fut – vízen át, 
bokron át, felhők közt az égben – megnyugodhatsz. Hőseid – Csokonaitól, Adytól, Szabó 
Lőrinctől a Kékszakállúig, és Bella Istvánig, Lázár Ervinig, Marsall Lászlóig – szintén ezt 
hirdették: a szerelem (benne az emberiség-szerelem) mindenhatóságát.

Tegyél rendet ez után is – „Soha ily szanaság, minőt ez a mi központi irodalmunk 
felmutat” –, hogy boldogságforrásod nőttön-nőjön! Ne készülődj a halálra, kemény 
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héjú gyümölcs! Beletörik a fogad. Hallám, valami kritikusféle, talán Szakolczay azt írta 
legfrissebb könyvedről, hogy a vakond ne jöjjön föl. Várhat! Ehhez tartsd magad!

Noha a Toldimról írott dicséreted jól esett – „zseniális költői és nyelvi csoda, sajátos, 
csakis és kifejezetten magyar ringatódal, érzelmileg kristálytiszta hegyi patak” –, ne hidd, 
hogy evvel levettél a lábamról! Ha szembenézel szigorú szobormásommal, megtudod, 
hogy mi az irodalom. Kortársi – kórtársi! – szeretettel üdvözöl: Arany János

            Szakolczay Lajos

AZ EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány a Magyar Író-
szövetség székházában, annak Könyvtárán belül 
működik. Állománya teljes egészében megtalálható 
a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben.

A Magyar Írószövetség Könyvtára irodalom 
és nyelvtudományi szakkönyvtár. Speciális  
igényeknek is képes megfelelni. Állományának  
nagy része cédulakatalóguson van.

Honlapunkról közvetlenül elérhető mindkét 
könyvtár katalógusa.

Távközlési dolgozóknak és a Magyar Írószövetség 
tagjainak a beiratkozás díjtalan!

Könyvbemutatóinkra, zenés könyvtári estéinkre, 
olvasókörünkre, origami foglalkozásainkra  

szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Könyvtárvezető: Oroszi Evelin

Nyitva tartás:
hétfő: 9-17
kedd: 9-18

szerda: 13-18
csütörtök: 9-18
péntek: zárva

Elérhetőségeink:
Cím: 1062 Budapest Bajza u. 18.

Tel.: 06 (1) 342-8146
web: exlibris.ambientintelligence.hu
E-mail: exlibriskonyvtar@gmail.com

Támogatóink:
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2014-ben elhunyt tagjaink 

Borbándi Gyula 
Dobos László 

Domokos Péter 
Erdélyi Gyula (MI tiszteletbeli tagja) 

Filadelfi Mihály 
Haas György

Hárs Ernő 
Matyikó Sebestyén József

Padisák Mihály 
Pusztai János 

Pünkösti Árpád 
Saáry Éva 

Sigmond István 
Szabó Bogár Imre 

Szentmihályi Szabó Péter 
Tábori Ottó 
Takács Tibor

2014-ben felvett tagjaink:

Ayhan Gökhan 
Baka Györgyi 

Baksa –Soós Attila 
Bálint Endre 

Bartha Gusztáv 
Bodnár Dániel 
Botz Domonkos 
Csisztay Gizella 
Csontos Márta 

Fellinger Károly 
Gacsályi József 
Horváth Ágnes 

Jezsó Ákos 
Kondor Péter 

Mészáros Mihály 
Németh András 
Pusztay János 

Sebők Melinda 
Sopotnik Zoltán 

Szabó Imola Julianna 
Széki Soós János 

Viczay Péter Tamás 
Vladimír Rott 

Zselicky Gabriella

Posztumusz tagnak felvéve: 
Béri Géza, Gérecz Attila, 

Szathmáry György, Széchenyi Zsigmond
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A Radnóti Miklós és kortársai című 
országos diákszavaló versenyünk döntősei

Ízelítő rendezvényeink plakátjaiból
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Szemelvény a 2014-es programjainkból

JANUÁR
A SF Szakosztály estje. Edgar Allan Poe-est. Fantaszti-

kum és valóság Poe műveiben – előadást tartott Vas An-
namária.

Afrika hangjai. Doriss Lessing afrikai vonatkozású 
írásai. Az estet Kármán Mariann vezette. Előadást tartott 
Szekér Gitta.

FEBRUÁR
A 75 éves Tóth Éva tiszteletére rendezett ünnepi kö-

szöntő műsor. Közreműködtek: Szersén Gyula és Császár 
Angela színművészek, Kobzos Kiss Tamás előadóművész 
és Győrffy Gergely hegedűművész. Az ünnepeltet Szent-
mártoni János, Szakonyi Károly és Sághy Ildikó köszön-
tötte. A költővel Czigány György beszélgetett. 

A Bibó István emlékezete és A rendszerváltozások 
megjelenítése a magyar irodalomban c. kötetek bemu-
tatója. A köteteket bemutatták: Ács Margit, Filep Tamás 
Gusztáv, Kiss Gy. Csaba, Miklóssy Endre és Pécsi Györgyi.

MÁRcIUS
Tóth Erzsébet Hidegbéke című esszékötetének bemu-

tatója. Az estet Rózsássy Barbara vezette, a kötetet Gróh 
Gáspár mutatta be. Közreműködött Balogh Ferenc hege-
dűn és Sztankay Klára zongorán, valamint Lukács Sándor 
színművész.

„Egy fordítói csoport kalandos története” – Ferdinan-
dy György és María Teresa Reyes műfordítói estje. Az 
estet Rózsássy Barbara vezette, közreműködött Mákos 
Tamás előadóművész.

Hajnal Anna „Engem a némaság ajkához vett” című 
kötetének bemutatója. Közreműködött Kubik Anna szín-
művész, valamint Miskolczi Anita gordonkaművész, Bo-
tos Veronika hegedűművész és Mihály Éva brácsaművész. 
A beszélgetést Erős Kinga vezette, a beszélgetésben részt 
vett Szakolczay Lajos irodalomtörténész és Bóna Anna, a 
költő jogutódja és barátja.

Összefonódás – Kalandozás a cigány irodalomban; 
zenés irodalmi est Rostás-Farkas György 65. születés-
napja alkalmából. Az estet dr. Papp János romológus ve-
zette. Közreműködött Bai Károly, Kocsis Csaba és Ványai 
Anita. 

L. Simon László Polgári kultúrpolitika – eredmények 
és dilemmák című kötetének bemutatója. A könyvet Ha-
tos Pál történész mutatta be. Közreműködött Szentmár-
toni János. 

A rendszerváltás 25. évfordulója alkalmából meg-
jelent könyvek bemutatója. A köteteket bemutatta: M. 
Kiss Sándor, Salamon Konrád és Simon János. A RETÖR-
KI-vel közös rendezvény. 

ÁPRILIS
A Magyar Napló Kiadó estje – Mezey Katalin Ismer-

nek téged (elbeszélések és kisregények) című kötetének 
bemutatója. Bevezetőt mondott Jókai Anna, közremű-
ködött Tallián Mariann és Lázár Balázs, moderátor: Bíró 
Gergely.

A Parnasszus folyóirat tavaszi lapszámának bemuta-
tója – centrumban: Kiss Anna. Közreműködött Turczi 
István, Ughy Szabina, Miklóssy Endre és Filep Tamás 
Gusztáv.

„Árad a fény…” – Dalest Egressy Béni születésének 
200. évfordulója alkalmából. Közreműködött Faragó La-
ura énekművész, Gál Márta zongoraművész és Mécs Ká-
roly színművész.

Filmklub – A Katyn című film vetítése, beszélgetés a 
filmről. A beszélgetésben részt vett, előadást tartott: Csejk 
Miklós filmtörténész és Zsille Gábor költő, polonista. 

Írók írókról – Fehér Béla Gasztronómia és irodalom 
című előadása, Csukás István Gyermek- és ifjúsági iroda-
lom a médiában című előadása. Íróiskolával közös ren-
dezvény.

MÁJUS
A 85 éves Szalay Károly és a 70 éves Sarusi Mihály 

köszöntése. Az estet Szentmártoni János nyitotta meg. 
Közreműködött Kubik Anna színművész és Miskolczi 
Anita gordonkaművész. Köszöntőt mondott Erős Kinga 
és Alexa Károly. 

Emlékkonferencia a holokauszt magyar íróáldozata-
iról. A tanácskozást Jókai Anna nyitotta meg, köszöntőt 
mondott Szentmártoni János. Előadást tartottak: Ek-
ler Andrea, Bíró Gergely, Alföldy Jenő, Vasy Géza, Erős 
Kinga, Prágai Tamás, Dobozi Eszter, Pomogáts Béla, Ács 
Margit, Kabdebó Lóránt, Márkus Béla, Szakolczay Lajos, 
Karácsonyi Zsolt. 

Gyermeknapi műsor – Barangoló: Weöres Sándor 
gyermekverseiből szerkesztett, verses-zenés, interaktív 
versszínházi műsor, Tallián Mariann és Lázár Balázs szín-
művészek előadásában. 

Köszöntöttük a 75 éves Lászlóffy csabát és a 65 éves 
Nagy Zoltán Mihályt. Az est háziasszonya Mezey Kata-
lin volt. Köszöntőt mondott Mezey Katalin, Szentmártoni 
János, Bertha Zoltán és Korpa Tamás. Közreműködött: 
Juhász Róza színművész, Szabó András előadóművész, 
Varga Tamás színművész, Kiss Ferenc népzenész és Szo-
kolay Dongó Balázs népzenész. Az MMA-val közös ren-
dezvény. 

JÚNIUS
versszínházi premier – „Ötödik évszak” – kortárs 

költők versei Vivaldi zenéjével, Határ Győző születésének 
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100. évfordulója tiszteletére, Tallián Mariann és Lázár Ba-
lázs színművészek előadásában. 

Széles Judit Ferenczy Noémi-díjas textilművész Nyi-
tott ablak című kiállításának megnyitója. A kiállítást Sza-
kolczay Lajos nyitotta meg, közreműködött Faragó Laura 
énekművész, valamint Domahidy Dorottya és Domahidy 
Veronika. 

A Magyar Napló Kiadó estje – Ferdinandy György A 
francia asszony című kötetének bemutatója. A szerzővel 
Csender Levente beszélgetett. 

A Felsőmagyarország Kiadó könyvhétre megjelenő, 
Bakonyi István, Tasnádi Gábor és Vitéz Ferenc könyvei-
nek bemutatója. Az est házigazdája Serfőző Simon kiadó-
vezető volt. 

Írók Éjszakája – Múzeumok Éjszakája. Fellépett Lackfi 
János és a Sajtkukacz zenekar, Huzella Péter, Tallián Ma-
riann és Lázár Balázs, Baricz Gergő és Szálinger Balázs. 
További programok: játszóház, irodalomtörténeti baran-
golás, origami a könyvtárban.

SZEPTEMBER
Köszöntöttük a 60 éves Jánosi Zoltán irodalomtörté-

nészt. Az estet Erős Kinga nyitotta meg. Közreműködött 
Szabó András előadóművész és Miskolczi Anita gordon-
kaművész.

Az Orpheusz Kiadó estje – Alföldy Jenő Két költő és 
Dobozi Eszter Kísért a lehetetlen c. köteteinek bemutató-
ja. A szerzőkkel Erős Kinga beszélgetett. Alföldy Jenőt 75. 
születésnapja alkalmából Szentmártoni János köszöntöt-
te. Közreműködött Faragó Laura énekművész és Jámbor 
Janka gordonkaművész.

OKTóBER
Deák László emlékest. Közreműködött Lázár Balázs 

színművész és Balogh Tamás zongorista. Deák Lászlóra 
barátai, pályatársai emlékeztek: Doboss Gyula, Kecske-
méti Kálmán, Kemsei István, Ferdinandy György és Vil-
lányi László. Az estet Erős Kinga nyitotta meg. 

A Napkút Kiadó estje – Elek Tibor és Vilcsek Béla 
könyveinek bemutatója. A szerzőkkel Vincze Ferenc be-
szélgetett, az est házigazdája Szondi György kiadóvezető 
volt.

A 80 éves Pomogáts Béla köszöntése és a Magyar 
irodalom köztársasága című könyvének bemutatója. 
Az estet Szentmártoni János nyitotta meg, a háziasszony 
Sebestyén Ilona volt. Köszöntőt mondott Juhász Ferenc, 
Szörényi László és Moritz László. Közreműködött Szabó 
András előadóművész, Jámbor Janka gordonkaművész és 
Nagy Míra zongoraművész.

Az Orpheusz Kiadó estje – Varujan Vozganian Sutto-
gások könyve című regényének bemutatója. Közreműkö-
dött Lázár Balázs színművész, köszöntőt mondott Erős 
Kinga kiadóvezető. A szerzővel Karácsonyi Zsolt, a könyv 
fordítója és Király Farkas szerkesztő beszélgettek.

A 85 éves Albert Gábor köszöntése. Köszöntőt mon-
dott 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. Közremű-
ködött: Oberfrank Pál, Deák Sára és Bucz Magor.

NOvEMBER
„Fényes körútjain a végtelennek” – Határ Győző csil-

lagai – a költő művei horoszkópja tükrében. Közreműkö-
dött Végh Nóra asztrológus, Alföldy Jenő irodalomtör-
ténész, Mákos Tamás előadóművész, Végh Attila költő, 
filozófus. 

Az Avantgárd Szakosztály műsora – felolvasóest 100 
éves az Avantgárd címmel. A felolvasásban részt vett: 
Nagy Zopán, Papp Tibor, Petőcz András, Rőczei György, 
Szombathy Bálint, Szűgyi Zoltán.

A fasizmus és a holokauszt ábrázolása a magyar iro-
dalomban című emlékkonferencia. Előadást tartottak: 
Monostori Imre, Buda Attila, Szakolczay Lajos, Rózsássy 
Barbara, Márkus Béla, Vasy Géza, Cs. Nagy Ibolya, Bíró 
Gergely, Ács Margit, Alföldy Jenő, Erős Kinga, Pomogáts 
Béla, Dobozi Eszter. 

A 65 éves Lezsák Sándor köszöntése. Az estet Szent-
mártoni János nyitotta meg, Lezsák Sándorral Kiss Gy. 
Csaba beszélgetett. Köszöntőt mondott: Tóth Erzsébet, 
Czigány György, Faragó Laura és Bozók Ferenc. Közre-
működött a Capella Christina, a Felső-krisztinavárosi 
plébánia kórusa, valamint Papp János színművész.

Tóth Endrére emlékeztünk születésének 100. évfor-
dulóján. Tóth Évával Czigány György beszélgetett. Köz-
reműködött Budai Ilona népdalénekes és Csikos Sándor 
színművész. Az estet Szentmártoni János nyitotta meg. 

Az SF Irodalmi Szakosztály estje. – Ünnepi est Neme-
re István 70. születésnapja alkalmából. Bevezetőt mon-
dott S. Sárdi Margit, előadást tartott Képes Gábor. A szer-
zőt köszöntötte Erős Kinga.

Az Orpheusz Kiadó estje – Szentmártoni János Miféle 
földet című verseskötetének bemutatója, a szerzővel Ughy 
Szabina beszélgetett. Közreműködött Lázár Balázs szín-
művész, valamint a Furcsa Vendég zenekar. Az estet Erős 
Kinga kiadóvezető nyitotta meg.

Arvo valton észt író estje. Az estet Szentmártoni János 
nyitotta meg. Közreműködött Tallián Mariann színmű-
vésznő. A vendéggel Pusztay János professzor beszélge-
tett. Tolmács: Dr. Bereczki András, az Észt Köztársaság 
tiszteletbeli főkonzulja. 

Open Reading – a Költői Szakosztály estje. Házigaz-
da Turczi István, a szakosztály elnöke. Vendégek: Dobozi 
Eszter és Rózsássy Barbara. 

Kecskeméti Kálmán kiállításának megnyitója. Az 
íróportrékat felvonultató fotókiállítást Kernács Gabriella 
művészettörténész nyitotta meg. 
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Tisztelt Tagság!

A Magyar Írószövetség elnöksége a székházban zajló rendezvények racionalizálása érdekében a következő rendelke-
zést hozta, mely 2014. szeptember 1-től lépett hatályba.

A székházban rendezendő programok sorában a Magyar Írószövetség rendszeres programjai elsőbbséget élveznek:
 – a Magyar Írószövetség által rendezett emlékestek, születésnapok, konferenciák 
 – a Magyar Írószövetség alternatív irodalmi rendezvényei, sorozatok, melyek nem könyvbemutatók (versz-

színházi estek; Afrika hangjai; „Fényes körútjain a végtelennek”; Filmklub, Kultúrring; egyebek)
 – kiállítás-megnyitók (havi egy alkalom)
 – a Magyar Írószövetség által meghívott vendégek estjei, könyvbemutatói (különös tekintettel a külföldi és 

határon túli vendégekre)
 – a Magyar Írószövetség vidéki írócsoportjainak rendezvényei
 – a Magyar Írószövetség érdekeltségéhez tartozó kiadók estjei (Magyar Napló, Orpheusz Kiadó, Kortárs 

folyóirat)
 – szakosztályos estek
 – a Magyar Művészeti Akadémiával közös rendezvények
 – egyéb kiemelt rendezvények (szavalóverseny – melynek döntője minden évben a Költészet Napján kerül 

megrendezésre; Múzeumok Éjszakája; gyermeknapi műsor; Költők Karácsonya; egyebek)

További rendezvények a fenti programokon túl a fennmaradó helyek függvényében, terembérleti díj megfizetése elle-
nében lehetségesek.

A terembérlet egységes díja: 30.000 forint + Áfa, melynek fejében 17.00 órától 20.00 óráig biztosítjuk a klubterem 
használatát. 20.00 óra után minden megkezdett óra 10.000 forint + Áfa. Eltérő időpontú rendezvény (pl. konferencia) 
esetén külön megállapodás alapján. (Részletek a terembérleti szerződésben foglaltak szerint.)

A befizetett terembérleti díjak jótékony célt szolgálnak, bekerülnek az Arany János Alapítvány szociális alapjába. 
Az így keletkezett összeget évente egyszer segélyként osztjuk fel rászoruló tagjaink között. 

Ezen rendezvényekre csak az adott félévben lehet időpontot foglalni, előre nem. Az első félévben az Írószövetség 
téli zárva tartását követő második munkahéttől, a második félévben az Írószövetség nyári zárva tartását követő má-
sodik munkahéttől. 

Rendezvényes napok: kedd, szerda, csütörtök. Péntek, szombat, vasárnap a székház zárva tart. Hétfőnként a klubterem 
kibérlésére nincs mód, ezt a Magyar Írószövetség kizárólag saját rendezvényeire tartja fönt, szükség esetén, pótnap-
ként. 

Tagjainknak továbbra is lehetőséget biztosítunk ingyenes könyvbemutatóra szerdánként 17.00 órától a Magyar Író-
szövetség könyvtárában. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2014. év végéig – a Magyar Írószövetség fent felsorolt rendszeres programjai és 
kötelezettségei miatt – a klubterem foglalt. 

Együttműködésüket és megértésüket előre is megköszönve,

a Magyar Írószövetség elnöksége

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
– banki átutalással, a Magyar Írószövetség részére, a 10200823-22221324-00000000 bankszámlaszámra 
(K&H Bank) befizetve (kérjük a közleményben feltüntetni: tagdíj)
– csekken, mely személyesen igényelhető a székházban, vagy kérésre kipostázzuk

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



MAGYAR NAPLÓ KÖNYVESBOLT NYÍLT

A Magyar Napló Kiadó könyvesboltot nyitott a Józsefvárosi Galériában 
a József körút 70. szám alatt. A bolt öt hazai és több határon túli kiadó 
összefogásával jött létre. A december 1-i megnyitón a közös programot 
ismertette Oláh János, a Magyar Napló, Agócs Sándor, az Antológia, 
Erős Kinga, az Orpheusz, Horváth Bence, a Kortárs, Mezey Katalin, a 
Széphalom Könyvműhely, Szabó Zsolt, a kolozsvári Művelődés kiadó 
vezetője, valamint Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke. 
Az ünnepi megnyitót játékos tombolasorsolás zárta Berta Zsolt író, 
boltvezető irányításával, amelyen a kiadók friss köteteit lehetett elnyerni.

BELLA ISTVÁN-DÍJ 2014

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Írószövetség által alapított Bella István-díjat idén a ku-
ratórium Papp-Für Jánosnak ítélte oda, aki a hagyomá-
nyoknak megfelelően a Magyar Kultúra Napján vehette át 
a kitüntetést Érden. A költőt Bíró Gergely író, a Magyar 
Napló szerkesztője laudálta. Ünnepi beszédet mondott 
T. Mészáros András polgármester és Szentmártoni János. 



Idén is részt vettünk a Nagy László Emléktúrán. 
Kulturális programokkal, játékokkal és egyéb 
meglepetésekkel vártuk tagjainkat és a túrázókat. 
Az emlékház avatásának 30. évfordulója alkalmá-
ból ünnepi beszédet mondott Vasy Géza. Zenélt a 
Sebő Együttes. A napot Berta Zsolt koncertje zárta. 

Lezsák Sándort köszöntöttük 65. születésnapja alkalmából. 
A költővel Kiss Gy. Csaba beszélgetett, köszöntötte Agócs Sándor, 
Bozók Ferenc, Czigány György, Szakolczay Lajos és a maga ne-
vében Faragó Laura, Tóth Erzsébet és Szentmártoni János. Köz-
reműködött Papp János színművész és a Capella Christina kórus. 


