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NÉVADó ÜNNEPSÉG SZALKÁN

Rendhagyó irodalomórával kezdődött az ipolyszalkai alapiskola névadó ünnepsége a
felső osztályos tanulók részére, Tóth László József Attila-díjas költő részvételével, aki
Turczel Lajosról tartott egy rövid eszmecserét. Elmondta a tanulóknak, hogy Szalka a
19. században Csepreghy Ferenc íróval, költővel büszkélkedhetett, a 20. század pedig
Turczel Lajost adta a községnek. Bízik benne, hogy a 21. század szalkai híressége már
ott ül az iskolapadban. A névadó ünnepség a helyi temetőben folytatódott, Turczel
Lajos sírjánál, ahol Tóth László a Szlovákiai Magyar Írók Társasága nevében emlékezett
a falu neves szülöttjére. A koszorúzás alatt a helyi diákkar előadásában hallható volt a
Vox Juvenilis énekkar saját szerzeménye, ami szintén a tanár úr életéről szólt.

Az ünnepség az alapiskola és óvoda nagytermében folytatódott. Az intézmény
igazgatója, Zalaba Zsófia elmondta, hogy kötelességüknek tartják megismertetni
Turczel Lajos tartalmas életművét a tanulókkal. Azt, hogy az iskola névadója legendás
munkabírású ember volt, aki mindig kész volt az új ismeretek befogadására. Turczel
Lajos végtelenül szerény, emberségéről híres, tudós ember volt. Cagala Szilvia a köz-
ség polgármestere ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy az iskola méltó nevet
kapott, és ez a név nem lehet más, mint a falu hírességének, a felvidéki magyarság
fáradhatatlan tanár urának, Turczel Lajosnak a neve, akinek emlékét már sok évtizede
ápolják. Az ünnepségen Zalaba Zsófia igazgatónő átvette az iskolaügyi minisztérium-
tól a névfelvételt engedélyező okiratot. Magyar György Ipolyszalkáról származó pár-
kányi szobrász pedig átnyújtotta a „Kincset hoztam, hogy szétosszam” című, Turczel
Lajosról készült szobrát.
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KÖLTÉSZET NAPJA

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2019-ben is folytatta rendezvénysorozatát a költészet
napja alkalmából. Soóky Gál László egykori iskolájában, a Selye János Gimnázium tartott
rendhagyó irodalomórát a 3. A osztály tanulóinak. Nagymegyeren, a Bartók Béla
Alapiskolában Barak László az alsó tagozatos tanulókkal, míg Gágyor Péter Imre a felső
tagozatosokkal beszélgetett. Szászi Zoltán közel nyolcvan jó fej királyhelmeci gimnazis-
tával és kedves tanáraikkal együtt ünnepelte a költészet
napját Királyhelmecen, Juhász Katalin pedig Dunaszerda -
helyen, a Neratovicei téri Magán Szakközépiskolában.

A magyar költészet jeles napjához kapcsolódva szer-
vezi meg évente Garamkövesd Község Önkormányzata
és a Zöldfaliget Egyesület a Gyurcsó István Emléknapot.
Idén április 12-én került sor a megemlékezésre gazdag
programmal. A versmondó versenyen négy kategóriában
környékbeli alap- és középiskolás diákok szerepeltek,
még az esztergomi iskolákból is érkeztek diákok, és mind-
nyájan szlovákiai magyar költők műveit adták elő. A zsűri
elnöke Hizsnyai Zoltán volt, tagjai pedig Szászi Zoltán és
Forgács Péter. Gyurcsó István szobránál Szászi Zoltán
mondott emlékbeszédet.
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TóTH LÁSZLó SZERZŐI ESTJE

Április 17-én a Pozsonyi Magyar Intézetben rendezték meg az idén 70. életévét betöltő
József Attila-díjas költőt, írót, műfordítót és szerkesztőt méltató estet. Tóth László 1971-
ben jelentkezett első kötetével, azóta rendszeresen jelennek meg könyvei. A rendezvény
keretében a Gondolat Kiadó gondozásában 2018-ban napvilágot látott Wittgenstein szó-
vivője, avagy Mondatok a ’mondatlan’ és ’mondhatatlan’ regényéhez című verskötete,
illetve a költő kerek születésnapja alkalmából összeállított Az „én” létesülése és elhallga-
tása Tóth László költészetében című tanulmánykötetet mutatták be, amely az Opus-köny-
vek sorozatban, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága kiadásában jelent meg. Vendégek
voltak: Gróh Gáspár irodalomtörténész, Tőzsér Árpád költő, Csanda Gábor szerkesztő és
Szalay Zoltán író, az SZMÍT választmányának tagja.

Tőzsér Árpád egyebek mellett ezekkel a szavakkal méltatta a  jubiláló Tóth Lászlót:
„1969-70-ben a sors úgy hozta, hogy én lettem Tóth Lászlóék fiatal költőnemzedékének
egybeterelője, közös antológiába fogója. Az irodalomtörténészek ebben általában semmi
rendkívülit nem látnak: az idősebb pályatárs segít a fiatalabbaknak az indulásnál. Az iro-
dalomban mindig is így volt. Az én esetemben azonban kicsit más volt a helyzet. Engem

nem holmi iskolateremtő lel-
kesültségek, szándékok ve -
zettek Tóth Laciékhoz, az
akkori fiatalokhoz. Én egysze-
rűen barátokat, vitatársakat
kerestem és láttam bennük.
Az akkori szlovákiai magyar
irodalom idősebb képviselői-
vel ugyanis csak politikáról, s
főleg a nemzetiségi sorsról
lehetett beszélgetni, vitatkoz-
ni, azt is csak kocsmákban,
kávéházakban, bor mellett. Én
pedig főleg irodalomról, ver-
sekről akartam eszmét cserél-
ni, s mivel akkor még magam
is nőtlen voltam, lányok után
járni. S mindehhez Tóth
Laciékban, Varga Imréékben,
Kulcsár Feriékben nagyszerű
társakra találtam.”
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Az „én” létesülése 
és elhallgatása

Tanulmánykötet Tóth László 70. születésnapjára

Szerkesztette
Csanda Gábor / H. Nagy Péter

A kötet, amelyet a kezében tart az
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FELHÍVÁS

Társaságunk 2007 óta foglalkozik startvonalon álló, írói vénával rendelkező tehetséges
fiatalokkal mentorprogram keretében, melynek során kiváló kortárs kritikusok, irodalom-
történészek, költők és prózaírók foglalkoznak fiatal alkotókkal. A mentorok online tartják
a kapcsolatot a pártfogoltjaikkal, a beérkező írásokat értékelik, a fiatalokban fejlesztik az
íráskészséget, erősítik a gondolkodás rítusának rutinját. A fiatal szerzőknek javaslatokat
adnak, jelzik, hol és min alakítsanak, finomítsanak a szövegekben. Tapasztalatunk szerint
ez sokat segít a fejlődésükben. Az online kapcsolattartáson kívül évente két alkalommal
a pályakezdők részt vesznek a Text-túra elnevezésű műhelymunkán is, ahol személyesen
kapnak útmutatót a szakma elsajátításához. A pályakezdők között nem egy igazi tehet-
ség is felbukkant már, olyan szövegekkel, amelyeket irodalmi folyóiratokban vagy önálló
kötetben is lehet már olvasni.

Felhívásunkkal minél több potenciális érdeklődőhöz szeretnénk eljutni. Azokhoz, akik
éreznek magukban íráskészséget, és úgy gondolják, hogy a továbbfejlődésükhöz szüksé-
ges, hogy műveiket szakemberek bírálják el. Ha úgy érzed, itt a helyed, jelentkezz a
szmit@szmit.sk e-mail címre. Bővebb információ esetén a 0911-239-479-es telefonszám
is hívható. A választható mentorok névsora megtalálható a www.szmit.sk weboldalon,
Az SZMÍT mentori programja menüpont alatt. Ha nem tudsz önállóan választani, mi kije-
löljük számodra a neked legmegfelelőbb irodalmárt. A jelentkezők számára a mentor-
programban való részvétel ingyenes.

PEGAZUS ALKOTóPÁLyÁZAT

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdeti irodalmi alkotópályázatát szlová-
kiai lakhellyel rendelkező alkotók részére az alábbi kategóriákban:

I. kategória: vers
II. kategória: próza

Beküldési határidő: 2019. július 1.

Pályázhatnak önálló kötettel még nem rendelkező szerzők, magyar nyelvű alkotásaikkal.
Korhatár nincs. A pályázatra érkezett munkák mindegyikéhez a felsorolt mentorok egyi-
kének javaslata szükséges ahhoz, hogy az arra érdemes mű, illetve annak szerzője a bírá-
lóbizottság elé kerüljön: Hizsnyai Zoltán, Juhász Katalin, Z. Németh István, Szászi Zoltán,
H. Nagy Péter, Baka L. Patrik.

A pályázó feladata:
1. A felsorolt mentorok közül minden pályázó kiválaszt egyet, akivel dolgozni

szeretne.
2. Ha ez megtörtént, jelentkezik a Társaság titkárságán (elérhetőségek: mobil:

0911-239-479, e-mail: szmit@szmit.sk), ahonnan postafordultával megkapja a
mentor elérhetőségeit.
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3. A szerzőnek a mentor nyújt segítséget abban, hogy a bírálóbizottság elé szín-
vonalas pályamű kerüljön.

4. Végezetül a pályázó a mentortól begyűjti az 5–10 soros ajánlást, és azzal
együtt adja le a pályázatát.

5. A pályázat jeligés. Az ajánlást, nevet, címet és a telefonszámot kérjük lezárt
borítékban mellékelni, amelyre csak a jeligét kell ráírni. A jelige az oldalszá-
mokkal ellátott kézirat minden oldalán szerepeljen! Egy pályázó több alkotással
is pályázhat. A pályaműveket postai küldeményként öt kinyomtatott példány-
ban kérjük postázni, de lehet adattárolón is. 

Az értékelésről szakmai zsűri gondoskodik: Szalay Zoltán Talamon-díjas író, Csanda
Gábor irodalomkritikus, Vida Gergely Forbáth-díjas költő.
Védnökök: Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, Duba Gyula József Attila-díjas író.

A díjak, mindkét kategóriában:

1. díj: 100 euró és könyvcsomag
2. díj: 50 euró és könyvcsomag
3. díj: 30 euró és könyvcsomag

Mind a vers, mind a próza kategóriában védnöki különdíjat (50 euró és könyvcsomag) is
kiosztunk.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás 2019. augusztus 10-én lesz
Ipolyszakálloson (Méhecske Panzió).

A pályázatokat az alábbi címre várjuk:
Szlovákiai Magyar Írók Társasága – Pegazus Alkotópályázat, Galantská cesta 658/2F,
92901 Dunajská Streda
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IRODALMI KARAVÁN

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet április 15–17-e között megrendezte a
Határon Túli Magyar Irodalmi Napok Kárpátalján című rendezvénysorozatot. Az első
rendhagyó irodalomórát a Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai Koledzse
magyar tagozata diákjainak tartották meg. Az írócsoport tagjait Kótun Jolán magyar
nyelv- és irodalom szakos tanár köszöntötte. A tanítójelöltekkel tartalmas, jó hangu-
latú beszélgetés zajlott le. A második rendhagyó irodalomórát az Ungvári Nemzeti
Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézetében dr. Zékány Krisztina, a
Magyar Filológiai Tanszék vezetője nyitotta meg és a házigazdák nevében köszöntötte
a felvidéki írókat: Hodossy Gyula és Juhász Katalin költőt, valamint Nagy Erika próza-
írót. Munkács és Ungvár tanintézetének meglátogatása után az író-olvasó találkozót
az Ungvári Járási Központi Könyvtárban (Téglás) a házigazdák nevében Károly Erika, a
fogadó intézmény könyvtárosa köszöntötte a vendégeket. A Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet nevében üdvözlő beszédet mondott Szabó Tibor közgyűjtemény-
vezető. 
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A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának meghívására a Kárpátaljai Irodalmi Karaván
képviseletében Csornyij Dávid, Dupka György és Lőrincz P. Gabriella Dunaszerdahely,
Nagymegyer és Somorja településeken író-olvasó találkozón vett részt április 24–26-a
között. A megérkezés estjén Hodossy Gyula elnök meghívására munkavacsorával egy-
bekötött beszélgetésen a kárpátaljai alkotók társaságában Fellinger Károly költő, Jakubecz
Márta, Száraz Pál író és Zirig Árpád költő, író vett részt, akik legújabb könyvüket dedi-
kálva nyújtották át kárpátaljai kollégáiknak. Április 25-én a kárpátaljai vendégek rendha-
gyó irodalomórát tartottak Nagymegyeren, a Szlovák és Magyar Tannyelvű Kereskedelmi
Akadémián. A nap második felében a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet szerteá-
gazó tudományos tevékenységével ismerkedtek meg Végh László, a Szlovákiai Magyar
Levéltár igazgatója kalauzolásával, majd elbeszélgettek Simon Attila ügyvezető igazga-
tóval, a Történeti Kutatások Részleg igazgatójával. A program a somorjai Mozi Clubban
irodalmi esttel folytatódott. A rendezvénysorozat utolsó napjának délelőttjén a kárpátal-
jai írók rendhagyó irodalomórát tartottak a Dunaszerdahelyi Magángimnáziumban.
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