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Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalom -
történész, kritikus. Kor társ
magyar iroda lom mal, kü -
 lönös tekintettel a határon
túli magyar lite ratúrára,
vala mint szín ház- és kép ző -
művészet tel foglal ko zik.

Bu dapesten él. Kölcsey- (1995), József Attila-
(1996), Arany János- (2012) és Tamási Áron-
díjas (2012). Leg utóbbi kötetei: Párbeszédek és
per beszédek (interjú kötet, 2010), Határtalan
(2011), Sorsszerűség, álom, etika (2012).

Szemadám György (1947,
Budapest) festőművész,
író. Tagja a Magyar
Alkotóművészek Országos
Egyesületének, a Magyar
Festők Társasá gának, Ma -
gyar Művészeti Akadé -
miának és a Magyar Író-

szövetségnek. Az MMA képzőművészeti
tagozatának vezetője. A Magyar Köztársasági
Ér demrend kiskeresztje kitüntetettje (1997)
és Munkácsy-díjas (2001), Hung art Ösztöndí-
jas (2011).

Vári Fábián László
(1951, Tiszaújlak) költő,
műfordító, folklorista. Kár -
pátalján, Mezőváriban él, a
Magyar Írószövetség Kár -
pátaljai Írócsoportjának és
az Együtt című fo lyóirat
szerkesztőbizottságának

elnöke. Többek között Bethlen Gábor- (2001),
József Attila- (2003), Balassi Bálint-emlékkard
(2004), Ratkó József- (2007), Arany János-
(2011), Kölcsey-díjas (2014), Magyar Köztár -
sasági Érdemrend lovagkeresztje (2011) kitün-
tetettje. Legutóbbi kötetei: Jég és korbács (ver-
sek, 2002–2010), Tábori posta (regény, 2011).

Fájdalommal tudatjuk, 
hogy ERDÉLYI GYULA,
a Magyar Írószövetség 
tiszteletbeli tagja
66 éves korában, 
2014. február 17-én elhunyt.

Elment a Mindenes

Gyuszikám, Drága Barátunk! Elmeneteleddel tőrt szúrtál a szívünkbe.
Tőrt, ami onnan már sohasem húzható ki. Több mint két évtizedig
– közben az elnökök jöttek-mentek – az Írószövetség tartóoszlopa voltál,
ezért is a végtelen fájdalmunk. Te voltál a Mindenes: nemcsak gondnok,
sofőr, fogadások házigazdája, a csavar (mindig hiányzott valahonnan
valami) meghúzója, de hűséges barát, aki az irodalmon kívül a zenéhez
is értett. Nem feledted, hogyan is feledted volna, a valahai furuglás
(fagottos) tanulmányokat, s hogy zenét hordozott a lelked, derűvel szét-
osztottad magadat az íróknak. Jókedvvel, hogy belőled – hivatástudatod-
ból, segítőkészségedből – is erősödjünk. Fúrtál-faragtál, jöttél-mentél,
ezermester kezed sosem volt munka nélkül. Mindig mondtam neked,
nélküled az Írószövetség összedőlt volna. Te csak mosolyogtál. Pedig
komolyan gondoltam. Vajon tudjuk-e pótolni – Dani fiad szorgosan a
helyedbe lépett – a tartóoszlopot? Most már én sem röhögök, mint az író-
asztalod mögötti kis „baráti falon” látható fényképen. Ott sirattad fotói-
kat nézvén meghalt barátaidat is: Mátis Líviát, Nagy Gazsit és Deák
Lacit. Most mi siratunk, Drága Barátunk, érezd magadat jól az angyalok
seregében! Isten veled!

Budapest, 2014. február 18.
Szakolczay Lajos

Március 4. kedd, 17.00
Nemcsak éghajlatváltozás

Tudományos előadás
Helyszín: FMK szalonterem

Március 6. csütörtök, 17.00
József Attila Irodalmi Szalon

„Szabadság, szerelem”
Takaró Mihály előadása Petőfi Sándor költészetéről

Helyszín: FMK szalonterem

Március 8. szombat, 9.00
Cimbora játszóház

Helyszín: FMK földszinti előadóterem és előcsarnok 

Március 21–22., péntek–szombat
Lego kiállítás, játszóház és börze

Helyszín: FMK földszinti előadóterem

Március 23. vasárnap, 9.00
Fotóbörze

Helyszín: FMK földszinti előadóterem és előcsarnok 

Március 17 – április 12.
József Attila Versfesztivál FMK és Intézményei

Az FMK márciusi kulturális programjai


