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– Első kritikáidat a Lyukasóra 
közölte. Hogyan kerültél kapcso-
latba a folyóirattal, mi vonzott  
a kritikusi pálya felé?

– Szalay Károly biztatott a kri
tikaírásra. Károly tanárom volt az 
Eszterházy Károly Főiskolán, ahol 
kommunikáció szakon végeztem, 
akkoriban ő volt a Lyukasóra fő
szerkesztője. Már végzős voltam, 
amikor írni kezdtem, előbb kriti
kákat, majd novellákat. Utóbbiak 
a Magyar Naplóban jelentek meg 
először. 

– Hosszú ideje nem olvashat-
tunk tőled novellákat, miért?

– Egyszerű oka van: egyre több 
kritikát írtam, majd szerkesztő 
let  tem. A napi munka elvonta a fi
gyelmemet, lekötötte az energiá
mat. Az alkotás terén kotlós típus 
vagyok. Ahhoz, hogy írni tudjak, 
nyugalomra van szükségem, ez 
pedig évek óta nem jellemző az 
életemre. Ezért, ha mégis novella
írásra vállalkozom, az olyan terje
delmű, amelyet egy ülésre meg le
 het írni. Az elmúlt másfél évben 
több lehetőségem adódott az írás
ra, mert sikerült úgy szerveznem 
a munkámat, hogy legyenek sza
bad napjaim, amikor csak ezzel 
foglalkozhatok. Ezekből az álta
lam esszénovelláknak nevezett 
írá  sokból közöltem néhányat fo 
lyóiratokban. Szeretném, ha őszre 

befejezhetném ezt a munkát, s ka
rácsonyra megjelenhetne a novel
láskötetem.

– A személyes ismeretség mel-
lett mi volt vonzó számodra a Lyu
 kasóra körében? 

– A Lyukásóra szerkesztőségé
ben sok alkotót megismerhettem. 
Időközönként kifejezetten fiata
loknak szóló találkozókat is szer
veztek a folyóirat szerkesztői. Itt 
ismertem meg későbbi szerkesz  tő
 társaimat, Bíró Gergelyt és Kon 
dor Pétert is. Szerettem azt az idő
szakot, mert a lapszámbemutatókat 
követően csatlakozhattunk egy 
asztaltársasághoz, amelynek tagja 
volt például Hernádi Gyula, Gyur
 kovics Tibor, Szász Endre, Szalay 
Károly, Szakonyi Károly, Kiss Dé
 nes és Lázár Ervin is. Szeren csés 
nek tartom magam, hogy találkoz
hattam e generáció jeles tagjaival. 

– Volt alkalmatok tőlük tanulni?
– Nem direkt módon, inkább 

közvetve, közöttük ülve, őket hall
gatva gyakoroltak hatást ránk. Le
 nyűgözött bennünket műveltségük, 
tudásuk, humoruk. Én magam 
Hernádi Gyulával kerültem köze
lebbi kapcsolatba. Sokat tanultam 
tőle az irodalmi életről. Abban az 
időszakban találkoztunk, amikor 
már betegeskedett, így személyi
ségének a kevésbé vehemens olda
lát ismerhettem meg. Rendkívüli 

műveltséggel rendelkezett. Több 
szerzőről tőle hallottam először. 
Sok olyan – nem feltétlenül iro
dalmi – műre hívta fel a figyel 
memet, amelyek hozzájárultak 
szemléletmódom kialakításához. 
Az akkori Lyukasórakör megha
tározó közösség volt számomra. 

– Hogy kerültél kapcsolatba a 
Magyar Napló szerkesztőségével? 

– Kondor Péter és Bíró Gergely 
szerkesztők lettek a Magyar Nap 
lónál, általuk kerültem kapcsolat
ba a lappal, s kezdtem el ott is 
publikálni. Idővel egyre több fel
kérést kaptam különböző lapoktól 
kritikaírásra. Amikor évekkel ké
sőbb, 2007ben a Magyar Napló 
Könyvszemle rovatához szerkesz
tőt kerestek, Rosonczy Ildikó aján 
lására Oláh János megkeresett, 
hogy vállalnáme ezt a feladatot. 
Megtiszteltetésnek éreztem. Akko
 riban a Magyar Naplónál a min
dennapos anyagi nehézségek mi  att 
mindenki mindennel foglalkozott. 
Én is rögtön mélyvízbe kerültem, 
s a kritika rovat mellett szerkesz
tettem a Magyar Irodalom Zseb 
könyvtára sorozatot is, és külön 
bö  ző programokat szerveztem. 
Izgalmas, mozgalmas időszak volt. 

– A szerkesztőknek abban az 
időszakban valóban a legkülönbö-
zőbb feladatokat kellett ellátniuk, 
voltaképpen az írástól a könyvek 
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„Szolgálat halandóknak és halhatatlanoknak”
Beszélgetés Erős Kingával

„Szolgálat halandóknak és halhatatlanoknak” – így fogalmazta meg 
Németh László az irodalom iránt elkötelezettek feladatát, szemléle-
tét. Erős Kinga kritikussal, szerkesztővel, a Magyar Írószövetség 
titkárával, az Orpheusz Kiadó vezetőjével a hagyományok megőrzé-
sének, ápolásának, új alkotások születésének körülményeiről, meg-
annyi faladatról, vállalkozásról, a kultúra, az irodalom helyzetéről, 
lehetőségeiről beszélgettünk. 
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árusításáig. Felvázolnád, milyen 
volt a szerkesztőségi élet? Ezzel 
összefüggésben nagyon fontos, hogy 
megemlékezzünk Oláh Jánosról, 
akit sokat bíráltak azért, mert min-
dig fiatal szerkesztőket toborzott a 
Magyar Napló köré, bizalmat sza-
vazva mindannyiunknak, egyben 
gondoskodva a staféta átadásáról.

– János egyik nagy erénye az 
volt, hogy felismerte azt, amit a pá
 lyatársai zöme nem vagy csak jó 
val később, hogy fel kell nevelnie 
egy következő generációt. Tudta, 
hogy egy műhelyt nem elég meg
álmodni, meg is kell valósítani,  
s fenn kell tartani. Hosszú távon 
gondolkodott, nem volt rest fiata
lokat toborozni maga mellé, sok 
energiát fordított arra, hogy a szer
kesztői élet napi apró fogásaira 
megtanítson bennünket. Jól em 
lék  szem arra az időszakra, amikor 
sokan fanyalogtak a háta mögött, 
mert nem neves szerkesztőket fog
lalkoztatott, hanem fiatalokat en
gedett a tűz közelébe. Az idő őt 
igazolta. A Magyar Napló ma is 
élő folyóirat, egyre népszerűbb, 
míg más folyóirat – nem is olyan 
régen – a főszerkesztő halálával 
megszűnt. Sokat tűnődtem azon, 
mennyire függ ez a jelenség az 
emberi habitustól, attitűdtől. Hi 
szen van arra is példa az iroda
lomtörténetben, hogy a főszerkesz
 tő ragaszkodott ahhoz, hogy a fo
lyóirat az ő nevéhez kötődjön. 
Ebben az esetben a főszerkesztő 
halálát követően a folyóirat rövide
sen szétforgácsolódott, megszűnt, 
ezáltal az irodalom és sajtótör
ténetbe tőle elválaszthatatlanul vo 
nult be, életműve részeként. A Ma
 gyar Napló János halála óta is 
működik, az ő szellemiségét őriz
ve, s úgy gondolom, betegágyán 
megnyugtató volt számára, hogy 
láthatta, szilárd alapra építkezett. 

János nem tűrte a lustaságot maga 
körül, mindig példát mutatott mun
kájával, kitartásával: az alkotástól 
a könyvcipelésen keresztül a leg
apróbb feladatokig mindent csinált, 
amelyek nyilván nem szerepelnek 
egy főszerkesztő munkaköri leírá
sában. A Magyar Napló azonban 
éppen ettől működött jól. És addig 
fog jól működni, amíg ezt a szelle
miséget megőrzik. A faladatokat 
meg kell oldani, ez pedig soha 
nem lehet hatalmi pozíciók kérdé
se. Aki úgy képzeli a szerkesztői 
munkát, hogy egész nap egy asz
tal mellett ül, kéziratokat olvas, és 
leveleket ír, az biztosan nem tölt el 
hosszú időt a folyóiratnál. A konk
rét szerkesztői munka ugyanis az 
elvégzett munkának csupán tö 
redéke. A Magyar Napló János 
főszerkesztői vezetésével egykor 
vesztes pozícióból indult. A folyó
irat és a kiadó pillanatnyi helyzete 
elsősorban Oláh János kitartásá
nak, munkájának, makacsságá
nak köszönhető. Sikerült bebizo
nyítania, hogy az irodalom általa 
preferált szegmense is számíthat 
olvasókra. A Magyar Naplónak 
vannak szerzői és olvasótábora. 
Sokan irigyelték is a Magyar Nap
 ló sikereit, többnyire azért, mert 
nem vették figyelembe a már em
lített hétköznapi küzdelmeket, csu 
pán a havi egykét órányi „csillo
gást” látták. Például a hajóutak si
kerét. Oláh Jánostól értékrendet, 
víziót, kitartást lehetett tanulni. 
Azon kevesek közé tartozott, akik 
képesek voltak felismerni egy adott 
közösség érdekeit, és küzdöttek is 
azokért, akár a saját ambícióik ro
vására is. János életművét – költé
szetét, prózáját, drámáit – tekintve 
fájlalom, hogy nem volt több ideje 
az írásra. Ezzel nem azt állítom, 
hogy az életmű töredékes maradt. 
A legkevésbé sem. Sőt, úgy vélem, 

sokkal jelentősebb annál, ahogy  
a köztudatban él. 

– Feltárásra, elemzésre vár.
– Igen, egyfelől sok tekintetben 

még mindig elhallgatott, másfelől 
a sokszínűsége miatt bővebb értel
mezést igényel. Például lírájának 
avantgárd vagy metafizikus voná
sai komolyabb vizsgálatra várnak. 

– Látod esélyét annak, hogy az 
életműve újabb értelmezéseket 
nyer?

– Úgy gondolom, több olyan 
irodalomtörténész van, akik tisz
telik és szeretik az életművét, fog
lalkoztak, és továbbra is foglal
koznak vele. Nem véletlen, hogy 
júniusban méltó monográfia is szü
letett róla Jánosi Zoltán tollából.  
A konkrét életművön túl ezek 
azért is fontos feladatok, mert 
látnunk kell, hogy az irodalmi ká
nont mi, az irodalmi élet résztve
vői alakítjuk, a különböző látás
módok és a mögötte meghúzódó 
erőviszonyok, pillanatnyi érdekek 
és esztétikai látásmódok függ 
vényében. Nem hiszek egy vagy 
akár több állandó irodalmi ká 
nonban, úgy gondolom, inkább 
„organikus” kánonok vannak. Sok 
pél  da van arra, hogy a kollektív 
irodalmi emlékezet – ha csak át
menetileg is – megfeledkezik egy
egy alkotóról, később ismét fel 
fedezi az életművet, s ettől ismét 
elevenné válik, aki addig „csak” 
egy volt az „illik ismerni”szerzők 
sorában. Ez azt is jelenti, hogy az 
irodalmi kánonok folyamatosan 
alakulnak aszerint, ahogyan azt 
az irodalom aktuális szereplői ala
kítják. Ennek felelőssége alól sen 
ki nem vonhatja ki magát, aki iro
dalommal foglalkozik. 

– Ebben a tekintetben is fontos 
lehet a szerepetek a Magyar Író 
szövetségben, nyilván Oláh János 
mellett más szerzőkkel kapcsolat-
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ban is. Már a szerkesztőségi mun-
kád mellett dolgoztál a Magyar 
Írószövetségben? 

– 2009től 2011ig párhuza 
mosan dolgoztam mindkét helyen. 
Kezdetben programok, estek szer
vezésével, szerkesztői feladatok
kal bízott meg L. Simon László. 
Ekkoriban jelent meg a Pálya  tük 
rök című antológia, amely átfogó 
és markáns képet nyújtott nemze
dékem alkotóiról. Amikor Szent 
mártoni János lett a Magyar Író 
szövetség elnöke, engem bízott 
meg a titkári feladatok ellátásá
val, amelyeket korábban L. Simon 
Lász  ló végzett. Akkor adtam át  
a rovatomat másnak, de a mai na 
pig is szoros, baráti szálak kötnek 
a Magyar Naplóhoz. 

– A pozíciódból, összetett mun-
kádból adódóan nagyobb rálátás-
sal rendelkezel arra vonatkozóan 
is, hogyan lehet hozzájárulni a ká
 nonok alakításához, mit lehet ten 
ni azért, hogy egy szerző vagy mű 
az olvasók előtt ismertebbé váljon?

– Intézményi kereteken belül és 
kívül is sokat tehetünk ezért. Arra 
törekszem, hogy az egyéni és kö
zösségi érdekeket is érvényesít
sem. A közösség felelőssége az 
egyének felelősségéből tevődik 
össze. Az irodalmi életben, ha va
laki lényegesnek tart egy életmű
vet, alkotást, támogatni szeretne 
egy szerzőt, úgy vélem, egyszerű 
dolga van: minél több fórumon 
írnia, beszélnie kell róla. Az intéz
ményi feladatkör részben hasonlít 
ehhez, de sok, jellegéből adódó 
különbséggel is bír. Az irodalom 
intézményeinek, így az Író  szö 
vetségnek különösképpen sok és 
sokféle feladata van ebben a mun
kában. Lehetőséget kell biztosí 
tanunk az íróknak, a műveknek  
a közönséggel való találkozásra, 
arra, hogy a szakma képviselői 

ajánlani tudják a műveket az olva
sóknak. Nyilván rendkívül fontos 
az azonos szemléletű, értékorien
tált kiadók, műhelyek összefogása 
is, az irodalomnépszerűsítés ér 
dekében. A profi menedzselésben 
pedig még mindig óriási lemara
dásunk van, ehhez átfogóbb, koor
dináltabb intézményi struktúrára 
lenne szükség és kiszámítható, 
hosszú távú tervezhetőséget biz
tosító büdzsére. S ha mindez adott 
volna, erőfeszítéseink akkor is 
csak úgy érhetnének célt, ha nem 
valami ellenében fogalmaznánk 
meg törekvéseinket, hanem a szá
munkra meghatározó értékeket 
mutatnánk fel, és azokat képvisel
nénk. 

– Meg tudod fogalmazni, me-
lyek azok az értékek, amelyeket 
képviselsz? Például milyen szem-
pontok alapján döntöd el, hogy ki 
az a pályakezdő szerző, aki támo-
gatásra méltó?

– Nem tudok egyetlen értéket 
kiemelni. Például a hazaszeretet 
fontos számomra, és mélyen meg
rendít, ha a határon túl, nemzeti 
ünnepeink alkalmával diáklányok 

a szülőföldön való megmaradásról 
szavalnak – mint idén Bereg szá
szon –, de nem gondolom, hogy 
egy mű esztétikai értékén segíteni 
tudna egy pirosfehérzöld pántli
ka. Taszít a nemzeti giccs, miköz
ben látom, hogy igény van rá. Ér
 téknek tartom, hogy az ember 
tudja, honnan jött, milyen kútból 
merített. Mivel fontos számomra  
a közösség, meghatározó az a tér 
is, ahol az adott közösség él. Lé 
nyegesnek tartom, hogy szüles 
senek olyan írások, amelyek a 
környezetünket kutatják, azokat  
a közös történeteinket beszélik el, 
amelyek sorsalakítóak, ezáltal ön
ismeretünket mélyítik. S mindeb
ben felfedezni a folytonos meg
újulás lehetőségét, ami erőt ad. 
Szívesen támogatom azokat a fia
tal szerzőket, akikkel ilyesfajta 
értékazonosságot érzek. Triviális, 
de az emberiséget kezdetektől 
ugyanazok a problémák foglalkoz
tatják. Nagyon leegyszerűsítve:  
a születés, a szerelem, a halál, és 
ami közötte van. A végső kérdé
sek állandóak, csak a hangsúlyok 
változnak a korhangulatnak meg

Nagyszüleimmel
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felelően. Ha ez így van, számomra 
az irodalomban két kérdés fontos: 
a mit és a hogyan. Vagyis a törté
net és a nyelv, a többi kortünet. 
Sok fiatal pályakezdését figyelem, 
és látom, sok közöttük a tehetség 
és az epigon is. A huszonévesek  
– kis túlzással élve – nemzedéki 
problémája, hogy néhány idősödő 
elődjük versbeszéde vált etalon
ná számukra. Olyan versbeszéd, 
amely egykor valami ellenében fo
galmazódott meg, és üresítette ki 
magát tudatosan. Ilyen poétikának 
emlőjén azonban egy fiatal nem 
tudja elsajátítani azt a mesterség
beli, készségszintű tudást, amely 
később segítené saját hangjának 
megtalálásában és annak közvetí
tésében. A kötött formákat sokan 
nem sajátítják el, s azt hiszik, sza
bad verset könnyű írni. Azonban 
például Füst Milán verseit olvasva 
is látható, hogy szabad verset ta 
lán nehezebb írni, mint kötött for
májút. Azoknak a fiataloknak druk
 kolok, akik hajlandóak a nehezebb 
utat választani, mert az ő tehetsé
gük messzebbre érhet.

– Ugyanezt látod a próza te 
rén is?

– Évek óta szerkesztem Az év 
novellái antológiát, ezért mindent 
elolvasok, ami a kezembe kerül. 
Az elmúlt évben számos nagysze
rű írást olvastam fiatal prózaírók 
tollából. Úgy tűnik számomra, so
 kan közülük újra felfedezték a tör
ténetírás örömét, s olyan hagyo
mányokhoz kapcsolódnak, ame
lyekről húsz éve még álmodni sem 
mertünk. Megdöbbentő, hogy töb
ben is milyen biztos kézzel nyúl
nak a XX. századi történelmünk 
kínálta témákhoz, s írnak novellát 
vagy regényt a kommunizmus 
időszakáról. Valóban 1990 után 
kell születni ahhoz, hogy újszerű 
művek készülhessenek erről az 

időszakról? Nyilván nem, de né
melyik írás olvasásakor őszintén 
elbizonytalanodom.

– Mi a véleményed a kritika 
szerepéről, feladatairól?

– A kritikai élet végtelenül bel
terjes. Jobban szeretek recenzió
kat vagy tanulmányokat olvasni, 
mint kritikákat. A legtöbb esetben, 
ha elolvasom a szerző és a kriti
kus nevét, tudom, milyen meg 
ítélés alá kerül az a mű, amelyről  
a kritika szól.

– Szemléleti különbségekre, ér-
dekellentétekre célzol?

– Nem csupán azokra. Nincse 
nek illúzióim, mindig voltak elté
rő érdekeltségű csoportok. Szá
mom  ra nem a kritikus „független
sége” – amiben nem hiszek, mert 
senki sem lebeghet szellemi érte
lemben légüres térben, hiszen még 
az általa nem olvasott művek is 
befolyásolják, amint azt Pierre 
Bayardtól tudjuk –, hanem a kriti
kus felkészültsége és íráskészsége 
lényeges. Jobban kedvelem azokat 
a kritikusokat, akik vállalják eset
leges elfogultságukat, de ennek 
magas szakmai színvonalon adnak 
hangot. Számomra ez lényegesen 
szimpatikusabb attitűd, mint a füg
getlenség póza.

– Kanyarodjunk vissza a Ma 
gyar Írószövetség helyzetéhez. Ami 
óta titkári feladatokat látsz el, sok 
változás történt?

– Amikor az Írószövetségbe 
hív  tak dolgozni, a szervezet éves 
támogatása hatmillió forint volt, 
amelyet többnyire decemberben 
folyósítottak az adott évre. L. Si 
mon Lászlónak nagy szerepe volt 
abban, hogy a Magyar Író  szö  vet 
ség fennmaradhatott ezekben a ne
 héz időkben. A pénzügyi kivé 
reztetés mellett volt egy komoly 
politikai nyomás is, gondoljunk 
csak a kilépési hullámra. Lát  szó 

lag minden adott volt ahhoz, hogy 
az intézmény megszűnjön, és so 
kan örömtáncot is lejtettek volna, 
ha ez megtörténik. 2010 után je
lentős változás történt, a Magyar 
Írószövetség költségvetési sorra 
került, évi harmincmillió forinttal. 
Ez nyilván sokkal kiszámíthatóbb, 
stabilabb működést tett lehetővé, 
ugyanakkor több és más jellegű 
feladatot is rótt az intézményre.  
A támogatásokat egyetlen intéz
mény sem a múltjáért kapja, van
nak szakmai elvárások, konkrét 
feladatok. A munkánk sokrétű.  
A Magyar Írószövetség feladatai 
közé tartozik a kultúrdiplomácia; 
szakmai kuratóriumokba tagok 
de  legálása; programok szervezése; 
a szellemiségéhez kötődő kiadók
kal való kapcsolat fenntartása; 
rendhagyó irodalomórák, határon 
túli íróolvasó találkozók, vers
színházi bemutatók, szavalóverse
nyek szervezése, támogatása; fesz
 tiválokon való részvétel, táborok 
szervezése, tehát számos iroda
lomnépszerűsítő feladat is.

– Tágítottátok az intézményi ke-
reteket? 

– Különösen azóta, amióta Szent
 mártoni János az elnök. Amíg 
Kalász Márton vagy Vasy Géza  
a már említett kilátástalan hely
zetben a Magyar Írószövetség meg
maradásáért küzdött, addig mi 
azon dolgozunk, hogy a jelen adta 
kihívásoknak, új olvasói, kultúra
fogyasztói igényeknek megfelelő 
intézményt alakítsunk ki. Ehhez 
nem csupán az szükséges, hogy 
legyenek elképzeléseink arról, mi 
is az Írószövetség szerepe és fel
adata napjainkban, de tudnunk 
kell azt is, hogy milyennek szeret
nénk látni öt vagy éppen tizenöt 
év múlva. Ezeket az elképzelé
seket pedig csak rengeteg apró 
munkával, szervezéssel lehet meg
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valósítani, miközben az ehhez 
szükséges infrastruktúrát is meg 
kell teremteni. 

– Elegendő erre a harmincmil-
lió forint?

– Elég lehetne, mégis kevés. 
Sajnos a Magyar Írószövetség épü
 lete fölött eljárt az idő. Kor  sze 
rűtlenek a nyílászárók, ráfizetéses 
a fűtésrendszer, életveszélyes a ve 
zetékhálózat. Az épület több száz 
millió forintos felújítási beruhá
zást igényelne. Elkeserítő, hogy  
a működésre szánt kiadások több 
mint kétharmadát a rezsi teszi ki. 
A Magyar Írószövetség épülete  
a szövetség Titanicja is egyben.  
A székház tulajdonjogi helyzete  
a mai napig nem megnyugtató. Az 
állam, vagyis az MNV Zrt. az 
épület nagy részének tulajdonosa, 
mi pedig bérlők vagyunk. Mivel 
közszolgálati feladatokat látunk el, 
az épületrészt ingyen bérelhetjük. 
Közös költséget kell fizetnünk, ami 
évente több mint kétmillió forint  
a rezsin felül. Nincs jogunk bele
szólni a ház ügyeibe, ami számos 
hátránnyal jár. A támogatás a fenn
tartásra, még csak nem is az állag

megóvásra folyik el. Nem hatékony 
egy ezer sebből vérző épületet mű
 ködtetni. Ha nem küzdenénk ezzel 
a problémával, több elképzelésün
ket meg tudnánk valósítani. Szük
 séges lenne a munkaerő bővítése 
is, hiszen évről évre szaporodnak 
feladataink, az elmúlt évekhez ké
pest megsokszorozódott az admi
nisztrációs munkánk is. Így sok
szor túlterhelten kapkodunk, éves 
szinten két munkatárs bérét költ
jük az utca fűtésére, miközben fa
gyoskodunk. Feladat pedig lenne 
bőven. Például sokkal keményeb
ben kellene kiállni a szakmai ér
dekeinkért. Ugyanilyen lényeges 
lenne a Magyar Írószövetség rá
szoruló tagjainak szociális segé
lyezése. Volt olyan év, amikor úgy 
tudtunk gazdálkodni, hogy szoci
ális segélyt nyújthattunk a rászo
ruló tagoknak, akkor mutatkozott 
meg igazán, hogy erre mekkora 
szükség lenne. Emellett a Magyar 
Írószövetség hatalmas vagyonnal 
rendelkezik könyvek, folyóiratok, 
festmények formájában. Ennek 
megóvására sincs garancia az épü
let állaga miatt. Történelmi jelen

tőségű idők tanúja a székház, meg
értem a tagság érzelmi kötődését, 
azonban ebben a jelenlegi helyzet
ben a székház az Írószövetség jö
vőjének gátja is.

– Egykor a Magyar Írószö vet
ség épülete a kortárs művészek, 
tudósok találkozóhelye is volt. Eb
 ben az értelemben be tudja tölteni 
közösségformáló szerepét? Finan
ciális kérdés ez is? 

– Évekig dédelgetett álmunk 
volt, hogy az étterem ismét mű
ködjön. Olyan helyszínné váljon 
újra, ahol a különböző generáci
ók találkozhatnak, megismerhetik 
egy  mást. A pillanatnyi helyzetben 
ez megoldhatatlan. A konyha rend
kívül rossz állapotban van, az ét
terem az épület részeként mű 
emlékvédelem alatt áll, felújítása 
nagyon sok pénzt igényelne. Nem 
találunk olyan vállalkozót, aki ezek
kel a feltételekkel vállalná a mű
ködtetést, s ha találnánk is bárkit, 
nem a mi jogunk eldönteni, hogy 
jöhete vagy sem. Nehezíti a mun
kánkat, hogy nincs ilyen jellegű 
közösségi terünk, így a nagy ren
dezvényeink vendéglátását külsős 
cégekkel, a kissebeket az Író szö 
vetség munkatársainak önkéntes 
feladatvállalása révén tudjuk meg
valósítani. 

– Utaltál a Magyar Írószövetség 
történelmi hagyományaira, az épü
 letben található értékekre. Fela  da
 totok a megőrzés, emlékezés is?

– Az emlékezés a Magyar Író 
szövetség jelentős feladata. Nem 
csupán az 1956os hagyományra 
gondolok. Segítenünk kell az al
kotókat visszamenőleg és a jelen
ben is. Nem hagyhatunk jelentős 
életműveket elkallódni. Kon  feren 
ciákkal, emléktáblák elhelyezé
sével, díjak alapításával tudunk 
hozzájárulni hagyományaink őr
zéséhez, újak születéséhez. Ebből 

A Másféle idő című hangoskönyv bemutatóján Kubik Annával és Prágai Tamással



Nyitott Mûhely

2018. augusztus  |  www.magyarnaplo.hu|60 Magyar
Napló

a szempontból meghatározó szá
munkra az emlékezés lehetőségei
nek megteremtése. 

– Jelenleg hány tagja van a Ma
 gyar Írószövetségnek? Mennyiben 
változott a tagság összetétele? Von
 zó a fiatalok számára az intézmény? 

– A tagság körülbelül kilenc
száz fős, sajnos sokan elhunytak  
a tagjaink közül. Öröm számunk
ra, hogy az utóbbi években egyre 
több fiatal jelentkezik az Író  szö 
vetségbe. Természetesen nagyon 
sokat kell még dolgoznunk azért, 
hogy a fiatalok számára még von
zóbbá váljék a Magyar Író szö  vet 
ség. Az első lépések megtörténtek 
a programokkal, fesztiválokkal, 
pályázatokkal. De ez még csak  
a kezdet. Ideális lenne, ha a tehet
séges fiatal írók, költők számára 
kiszámítható életpályamodellt tud
nánk nyújtani. A KMTG létrejötte 
kulcsfontosságú a tehetségazono

sítás, tehetséggondozás és a képzés 
szempontjából. Tehetséges fiatalok 
kaphatnak megélhetést biztosító 
ösztöndíjat tanulmányaik idejére. 
Ha a beléjük vetett bizalom, anyagi 
ráfordítás és persze a sok munka 
beérik, meggyőződésem, hogy nem 
egy lesz, aki méltó tagjává válik 
majd az MMAnak. Tehát, ha e két 
intézményre úgy tekintünk, mint 
egy piramisra, melynek az alapját 
a KMTG adja, a csúcsa pedig az 
MMA, akkor kézenfekvő, hogy a 
pi  ramis törzse a Magyar Író  szö 
vetség. Ha írói életpályamodellt ja
 vasolhatnék, azt mondanám, hogy 
a tehetséges fiatalokat karolja fel  
a KMTG, aztán a pályájuk leg 
aktívabb, legtermékenyebb alkotói 
időszakát segítse az Írószövetség, 
hogy végül a legérdemesebbek az 
akadémia irodalmi tagozatát gya
rapítsák. Jó látni, hogy jelenleg az 
MMA Irodalmi Tagozatának tag

sága kivétel nélkül tagja a Magyar 
Írószövetségnek is, közülük töb
ben ma is aktív szerepet vállalnak 
az Írószövetségben. Fontosnak tar
tom, hogy amikor az irodalmi éle
tünkről gondolkodunk, annak in
tézményi hátteréről is beszéljünk. 
El kell gondolkodnunk olyan prak
tikus kérdésekről is, hogy mivel 
ösztönözhetjük a tehetséges fiata
lokat arra, hogy a pályán maradja
nak, vagy arról, hogy lássák, har
minc és hatvanéves koruk között 
mely intézmény képviseli szakmai 
érdekeiket, figyeli munkásságukat, 
terjeszti fel őket állami díjakra.

– A Magyar Írószövetség kap-
csolatban áll külföldi kulturális, 
irodalmi szervezetekkel?

– Igen. Ebből a szempontból is 
jó alapokat, iránymutatást kaptunk, 
ennek mentén sok változás történt. 
Például hosszú évtizedek után elő
ször megjelent egy költészeti an
tológia, amelyet Oroszországban 
mutattak be. Ez az antológia ma
gyar szerzők orosz nyelvre fordí
tott műveit tartalmazza. Figye 
lem  re méltó a kötet oroszországi 
terjesztése, az orosz könyvtárakba 
is bekerült. Ennek a projektnek a 
megvalósítása több évig tartott,  
s mondhatni partizánakció volt, 
amelyet az akkori moszkvai inté
zetigazgató, Baranyi András és  
a Magyar Írószövetség koordinált. 
Jelentőségét itthonról nem könnyű 
megítélni, de belátható, ha arra 
gondolunk, hogy egy ilyen nagy 
nyelvterületen magyar szerzők mű
 vei jelenhetnek meg. Hasonlóan jó 
kapcsolat alakult ki a lengyel, bol
gár, kínai, szerb, horvát, vietnámi 
írószervezetekkel is. Kölcsönösen 
íróolvasó találkozókat szervezünk. 
Mindent megteszünk azért, hogy 
a magyar nyelvű művek a világ 
minél több országában megjelen
hessenek. Azonban ezen a téren is 

Műfordítói konferencián  a Szigligeti Alkotóházban 2015 novemberében



Nyitott Mûhely

2018. augusztus  |  www.magyarnaplo.hu |61Magyar
Napló

nehézségekbe ütközünk. Például a 
vietnamiak megjelentetnének egy 
magyar kortárs szerzők műveiből 
álló antológiát, nálunk pedig meg
jelenne egy kortárs vietnami szer
zők műveiből álló antológia. A vi
etnamiak állnák a vietnami kötet 
költségeit, és ránk hárulnának a 
magyar kötet költségei. Sajnos azon
ban a fordításra pályázható támo
gatások, források nagyon cseké
lyek. Pedig rendkívül fontos lenne 
az ehhez hasonló projektekre na
gyobb forrásokat fordítani, mert 
könnyen belátható, hogy az iroda
lom az ország szempontjából ko
moly brand lehetne. Romániában 
például sokkal nagyobb összegeket 
szánnak a fordítások támogatásá
ra. A nemzetközi beágyazottságuk, 
a könyvvásárokon való jelenlétük 
összehasonlíthatatlanul jelentő
sebb. Fel kellene ismerni az ebben 
rejlő lehetőséget, mert ez a legol
csóbb országimázsépítés. Fontos az 
is, hogy ne mindig csak ugyan
azon szerzők műveit fordítsák 
idegen nyelvekre. A könyvfeszti
válokon szervezettebben és sok 
oldalúbban kellene jelen lenni.  
A Publishing Hungary programot 
és a Balassi Intézet szerepét sok
kal alaposabban át kellene gondol
ni. Jelenleg szűk szakmai érdek

csoportok befolyása alatt működik 
a program, amelyet évek óta ki
szolgálnak az intézet bürokratái. 
Mindennek eredménye egy egész
ségtelen belterjesség. Sokrétűbb 
szakmai odafigyeléssel és merí
téssel, jelentősebb forrásokat kel
lene a magyar művek külföldi meg
jelenésére fordítani. 

– Milyen a kapcsolatotok az or-
szágon belüli szervezetekkel?

– Igyekszünk jó kapcsolatot 
kialakítani a társintézményekkel 
vagy éppen más írószervezetek
kel. Természetes, hogy vannak 
olyanok, amelyekkel hatékonyab
ban tudunk együttműködni, míg 
másokkal kevésbé. Igyekszünk re 
álisan felmérni az intézményi ér
dekeket, s a közös ügyekért való 
kiállás lehetősége is ennek men
tén alakulhat. Együttműködésünk 
a kultúra szempontjából jelentős. 
Eredményes szakmai kapcsolatot 
tartunk kiadókkal, múzeumokkal, 
más szervezetekkel. Így például a 
Petőfi Irodalmi Múzeummal több 
kisebb projektekben sikeresen mű
 ködtünk együtt. Prőhle Gergely 
vezetése óta pedig még gyümöl
csözőbb az együttműködésünk. 
Rendszeresen vállalunk közös fel
adatokat az MMAval, és több ha
táron túli szervezettel. Vannak 

olyan szervezetek, amelyekkel al
kalomszerűen dolgozunk, de ezek 
is jelentőséggel bírnak. Ha nem 
így lenne, nem tudtuk volna más
fél hónap alatt megszervezni a Kár
 pátmedence különböző helyszí
nein több mint száz programmal, 
közel kétszáz közreműködővel 
az új irodalmi ünnepet, a Magyar 
Széppróza Napját. Ha nem lenne 
jó kapcsolatunk más írószerveze
tekkel, múzeumokkal, könyvtárak
kal, színházakkal, egyesületekkel 
és irodalmi alapítványokkal, ez 
nem valósulhatott volna meg, hi
szen a program teljes koordináció
ját Szentmártoni János és Mezey 
Katalin irányításával mindössze 
öten végeztük. Büszke vagyok ar 
ra, hogy a Magyar Írószövetség 
választmányának kezdeményezé
se elérte célját, és újabb ünneppel 
gazdagodhatott irodalmunk. Hi 
szen ez is lehetőséget ad arra, 
hogy felmutassuk értékeinket, az 
írókat reflektorfénybe állítsuk,  
s népszerűsítsük az olvasás kul 
túráját. 

– Milyen a kapcsolatotok más 
művészeti ágak alkotóival?

– Minden hónapban új kiállí
tást nyitunk. Ebben állandó segí
tőnk Szakolczay Lajos, aki rend
kívüli műveltséggel rendelkezik  

A Magyar Széppróza Napja alkalmából rendezett novellaíró verseny díjkiosztóján a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2018. február 18án
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a képzőművészet terén is. A kiállí
tókat tekintve nem kell szégyen
keznünk. 

– A filmművészettel is van kap-
csolatotok.

– Havi rendszerességgel műkö
dik a filmklubunk, amely megle
pően népszerű. Úgy tűnik, egyre 
bővül az a réteg, amely igényli az 
igényes filmeket, és azt is, hogy 
ezeket közösségben nézze meg,  
s a vetítést követően bekapcsolód
hasson egy szakmai beszélgetésbe.

– Látogatottak az általatok szer-
vezett programok?

– A látogatottság változó. Van 
egy állandónak mondható közön
ségünk, de az adott programtól 
függ, hogy mennyi embert tudunk 
megszólítani. Például a Mú  zeu 
mok éjszakájára szervezett prog
ramok vonzóak voltak a szélesebb 
közönség számára. A székházban 
szervezett irodalomtörténeti ba
rangolásra olyan nagy volt az ér
deklődés, hogy két turnust kellett 
vezetnem. Úgy vélem, egyre fon
tosabbá válnak az ehhez hasonló 
nagy programok, mert hatékonyab
 bak egy hagyományos könyvbemu
 tatónál. Sok olvasót, érdeklődőt 
vonzanak, s a média is érzéke
nyebb rájuk. Ezeknek a rendez 
vényeknek a megszervezésében, 
koordinálásában Rózsássy Barba 
rának vitathatatlan érdemei van
nak.

– Másképp is nyitottatok a mé 
dia, a filmművészet felé. 

– Készült egy 1956hoz kapcso
lódó film, a Hazatérők, amelynek 
az Orpheusz Kiadó volt a produ
cere, és Csontos Jánossal ketten 
voltunk a szerkesztőriporterei. 
Négy alkotó – Papp Tibor, Mak 
kai Ádám, Ferdinandy György és 
András Sándor – életútján keresz
tül mutattuk meg, hogyan éltek az 
írók az emigrációban. Hasonlóan 

kedves munkám volt az a han  gos 
könyv, amelyet Másféle idő cím
mel jelentettem meg, s amely egy 
évszázad magyar költőnőinek ver
seit fűzte össze egyetlen törté
netté, Kubik Anna előadásában.  
A szerkesztés és a rendezés új fel
adata rendkívül izgalmas volt szá
momra, kirángatott a hétköznapok 
mókuskerekéből, és új távlatokat 
nyitott. Ez a munka tanított meg 
arra, hogy fontos a saját magam 
ideje is, s bánjak nagylelkűbben 
az alkotásra szánt idővel. Ennek 
hatására kezdtem el írni a már em
lített esszénovellakötetet. A film
készítés is inspirált, hiszen ez a 
munka érlelte meg bennem annak 
a könyvnek a tervét, amely olyan 
írókat szólaltat meg mélyinterjúk 
formájában, akik részt vettek az 
1956os forradalomban. Ennek a 
kötetnek szeptemberben lesz a bu
dapesti bemutatója. 

– Említetted az Orpheusz Ki 
adót. Hogyan lettél a kiadó veze-
tője? 

– A kiadót Deák László alapí
totta 1989ben. Alapvetően olyan ki
adóként határozta meg, amely kor
 társ költészetet publikál. 2009ben 
Laci meghalt, és ezzel bizonyta
lanná vált a kiadó helyzete. 2011
ben felkértek, hogy vállaljam el a 
kiadó vezetését, amit elfogadtam. 
Egyrészt azért, mert nagyon ked
veltem Deák Lacit, másrészt azért, 
mert fontosnak tartom a felépített 
értékek, működő műhelyek meg
őrzését. Azóta közel százötven 
könyvet adtam ki.

– Mennyiben őrizted meg a Deák 
Lászlóféle kiadói filozófiát?

– Azt a célt, hogy a kiadó kor
társ szerzők műveit publikálja, to
vábbra is lényegesnek tartom. Nyil
 ván a saját ízlésem, érdeklődésem 
is rányomja a bélyegét a kiadvá
nyokra. Például számomra fontos  

a filozófiai művek megjelentetése, 
ezért kortárs francia, román filo
zófusok írásait is kiadtam. 

– A nyomtatott kiadványok mel-
lett egy digitális folyóirat, az olva
sat.hu főszerkesztője is vagy. 

– Igen, Rózsássy Barbarával 
szerkesztjük a folyóiratot, amelyet 
tavaly nyáron Csontos János álmo
dott meg. Úgy gondolta, jó lenne 
létrehozni egy olyan online irodal
mi folyóiratot, amely naponta fris
sül, és az Írószövetséghez kötődik, 
amely olvasmányos, a kultúra vi
lágában is eligazítja az olvasókat, 
és újonnan megjelenő könyveket 
ismertet. Sajnos, amikorra sikerült 
megteremtenie az ehhez szüksé
ges anyagi hátteret – hiszen a lap 
az EMMI támogatásának köszön
hetően működik –, addigra János 
betegsége nagyon súlyossá vált,  
s rövid időn belül el is távozott kö
zülünk. A lap struktúrája jelentős 
mértékben János elképzeléseit tük
rözi, közösen találtuk ki a címét,  
a rovatok szerkezetét, s ő szorgal
mazta, hogy a tárca műfaja ki
emelt figyelmet kapjon. A Zsurnál 
rovat naponta közli remek tárca
írók írásait. Az Olvasat célja a nyi
tott, tájékozódni és olvasni szerető 
emberek megszólítása. Nem kis cél 
ez, de tekintve olvasottsági mu 
tatóinkat, bizakodó vagyok. Iro 
da  lom és irodalom, így fogalmaz
ta meg János a lap vezértételét,  
s ennek napi szinten kell megfelel
nünk, ha komolyan akarjuk venni 
magunkat. Ehhez pedig alkalmaz
nunk kell a kor technikai újításait, 
az új adathordozók nyújtotta olva
sási szokásokhoz pedig meg kell 
találnunk azokat a műfajokat, ame
lyek alkalmasak a szépirodalom 
közvetítésére. Nagy kísérlet és ka
land ez mindannyiunk számára. 
Örülök, hogy részese lehetek. 

Ekler Andrea


