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A Szlovákiai Magyar Írók Társasága

TÁJéKOZTATóJA

Megvalósult és tervezett rendezvé-
nyek. Képek az Írótársaság életéből.

Ös  sze ál lí tot ta: Nagy Erika
Képek: Nagy Erika

opus-58_opus-5.qxd  2019. 03. 19.  20:47  Page 97



DÍJESŐ A XIII. ŐSZI ÍRóFESZTIVÁLON

Párkányban szervezte meg a Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) a XIII. Őszi
Írófesztivált, melynek keretében Hizsnyai Zoltán, Barak László, Szalay Zoltán és Aich
Péter a párkányi gimnáziumban, Juhász Katalin és Z. Németh István a helyi alapiskolában,
Csóka Ferenc és Nagy Erika a kéméndi alapiskolában, Szászi Zoltán pedig a köbölkúti
alapiskolában beszélgettek a tanulókkal. Az SZMÍT pingpongcsapata a szokáshoz híven a
gimnáziumban mérkőzött meg egymással és az iskola diákjaival. Kora este vette kezdetét
a Hotel Thermál konferenciatermében az Arany Opus Díj, valamint a Turczel- és a
Forbáth-díj ünnepélyes díjátadója, melyre szép számmal eljöttek az érdeklődők. Zenei
betétről Szegő Csaba, a neves esztergomi dzsesszzenész gondoskodott, a díjnyertes
alkotásokat pedig Ollé Erik színművész olvasta fel a jó hangulatú ünnepségen.

Az SZMÍT Arany Opus Díj címmel idén 13. alkalommal írta ki a pályázatot szlovákiai
magyar szerzők számára. A díj szabályzata értelmében a bírálóbizottság tagjai, Tőzsér
Árpád, Grendel Lajos és Csanda Gábor külön értékelték a líra és a próza kategóriát. A 23
pályázó közül 10 pályázott verssel, 13 prózával. A próza kategóriájában a zsűritagok sza-
vazatainak összevetése után a Pozsonyi metró jeligés, Fehér köd című, Tőzsér szerint „jól
formált, esztétikailag kiérlelt novella” mellett döntöttek, a vers kategóriában pedig a
„legkevesebb jelentésbeli és formai ellentmondást tartalmazó munkát”, az Angelica salu-
tatio jeligéjű, Reneszánsz hármas című, terjedelmes verskompozíció nyerte el a díjat.
Ennek értelmében Z. Németh István a próza, Szászi Zoltán pedig a líra kategóriában
vehette át a pénzjutalom mellett az oklevelet, valamint Mayer éva grafikusművész fel-
ajánlását, vagyis egy-egy képzőművészeti alkotást. Az SZMÍT választmányának döntése
értelmében Forbáth-díjat vehetett át az ünnepségen Barak László, az aktuális kelet-euró-
pai problémakört boncolgató én nem menni lakni külföld című verseskönyvéért, amiért
júniusban a legjobb magyar nyelvű alkotásnak járó Madách-díjat is átvehette. A díjazott-
ról és a díjnyertes könyvről Vida Gergely, az SZMÍT választmányának tagja tolmácsolta
gondolatait, aki szerint a „Barak verseiben megszólaló szubjektumok cselekvései, napi
rutinjai gyakran társadalmi-kulturális adottságok, kulisszák közt gondolhatók el, bomla-
nak ki.” Az   SZMÍT választmánya, a Tudományos és Ismeretterjesztő Irodalom Szekció
vezetőségének javaslatára, munkájának elismeréseként Liszka József néprajzkutatót tün-
tette ki ebben az évben a Turczel Lajos-díjjal. Baka L. Patrik méltatta a díjazottat, aki úgy
érezte, hogy azáltal, hogy Liszka József a díjazott, „oda-vissza hatás létesült, hisz a díj
szakmai jelentősége is tovább nőtt így.” A méltató kiemelte, hogy Liszka „munkásságá-
nak fókuszában a folklorisztika elméleti problémái, tudománytörténete, az interetnikus és
interkulturális kapcsolatok elemzése, a népi vallásosság és a szövegfolklór állnak.”
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TISZTÚJÍTó KÖZGYűLéS

November 24-én, szombaton került sor a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tisztújító
közgyűlésére Párkányban. A tagság egyharmada jelenlétében rendkívüli közgyűlés kereté-
ben választottak új tisztségviselőket. A szavazást megelőzően a szervezet teret biztosított
eszmecserére. A jelenlévőknek alkalmuk volt elmondani észrevételeiket, elvárásaikat. A 34

ELHUNYT GRENDEL LAJOS

KOSSUTH-DÍJAS ÍRó

Súlyos betegség után 2018. december 18-án este
elhunyt Grendel Lajos Kossuth-díjas író, a szlovákiai
magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselője, az
SZMÍT oszlopos tagja. Április 6-án ünnepelte 70. szüle-
tésnapját. Akkor barátja, pályatársa, Szászi Zoltán ezek-
kel a szavakkal köszöntötte:

„A pillanat meg van szerkesztve, s minden, ami
volt, az mindig is létezett és most már létezni fog az
időben. Míg ez a világ az a világ! Ebben vagy itt, így,

testben és lélekben, nekem te mesterként, barátként jelen. Most egyike van azok-
nak a ritka, mégis mélyen megélni való és életre szóló pillanatoknak, melyek egy
barátság ívének adják gyújtópontjait.

A létnek, s e gyújtópontokat egy galaxis, barátságunk galaxisa ellipszisének
indulásaiként én most kiszerkesztek a végtelenig. Mit nekem, mit nekünk idő?  Mit
nekem? Mit nekünk? Ugye, kedves Grendel Lajos? Ha kell, akkor a minden találko-
zásunkkor tréfásan köszöntésként használt mondatunk szerint, mely az örkényi gro-
teszkből fakad, simán négyibe vágjuk, édes jó Lajosom azt a fránya időt, vagy olyan
formára, amire kedvünk telik!”

Grendel Lajostól 2018. december 27-én vettek búcsút családtagjai, barátai, író-
társai a pozsonyi krematóriumban.
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jelenlevő tag közül 26-an erősítették meg posztján Hodossy Gyulát, aki ez alkalommal
ellenjelölt nélkül méretette meg magát. A választmány, amely a szervezet döntéshozói
szerve, igencsak kiemelkedő jelentőséggel bír. A választmány hét tagjának döntései szerint
működik a szervezet. Erre a posztra összességében heten jelentkeztek, így mindannyian
választmányi tagok lettek. Juhász Katalin 25, Baka Patrik 24, H. Nagy Péter 24, Z. Németh
István 24, Hizsnyai Zoltán 22, Szalay Zoltán 21, Szászi Zoltán pedig 19 szavazatot kapott.
Az etikai bizottságba Hajtman Bélát, Csicsay Alajost és Oros Lászlót választották, ők mind-
annyian 32 szavazatot kaptak. Az ellenőrző bizottság tagjai az elkövetkező három évben
Horváth Géza (33), Bolemant László (34) és Tóth László (34) lesz.

ANDREJ KISKA ÁLLAMFŐ KITÜN-
TETTE HUNčÍK PéTER PSZICHIÁTERT

Andrej Kiska köztársasági elnök a Ľudovít Štúr-
érdemrend I. fokozatával tüntette ki Hunčík Péter
pszichiátert, írót, közírót. A kitüntetéseket a Szlovák
Filharmónia pozsonyi épületében adta át az államfő,
aki beszédében hangsúlyozta, hogy olyan ember-
eket tüntetett ki, akiknek köszönhetően Szlovákia
egy szebb, jobb, bölcsebb, tisztességesebb és igaz-
ságosabb ország lett. A kitüntetettek a legjobban
képviselik azokat az értékeket, amelyekre a szlovák
társadalom épül.

KETTŐS KÖNYVBEMUTATó POZSONYBAN

2019. március 7-én a pozsonyi Artfórumban mutatták be Tóth László Wittgensteinov
hovorca (Wittgenstein szóvivője) és Barak László Ja neísť bývať zahraničie című verskö-
tetét. A szerzőkkel a kötet fordítói beszélgetettek: Tóth Lászlóval Mila és Elvíra Haugová,
míg Barak Lászlóval Ľubo Navrátil. Korábban mindkét kötet megjelent már magyar nyel-
ven is. A  fordításkötetek a Szlovákiai Magyar Írók Társasága gondozásában jelentek meg
2018-ban. A szerzők műveit Erik Markovič méltatta a népes közönség előtt.
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