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Szépírók Társasága
Mészáros Sándor
Milyen fontos könyvekkel készülnek a

Könyvhétre?

A listák alapján megsaccolhatók a

sztárkönyvek, másrészt nem sport-

szerű olvasatlanul beszélni művekről.

Legjobban saját kiadómat, a Kalligra-

mot ismerem, több mint 15 könyvből

nem könnyű kiemelni, de ha mégis,

akkor talán Schein Gábor Svéd című

regénye, és Györe Balázs Halálom után

eltüzelni! című anyakönyve kaphatja a

legtöbb figyelmet. 

A Szépírók Társasága sokféle progra-

mot szervez itthon és határainkon túl…

Ez természetes, évek óta így történik.

Minden kortárs irodalom meg kell

teremtse a maga olvasóközönségét.

Az elmúlt tíz évben a legszeren-

csésebb vállalkozásunk az olvasókkal

való találkozás volt. Rengeteg hely-

színre mennek el szerzőink, bejáratott

Könyvünnepek
és hétköznapok

A könyvhét programjait a négy írószervezet, a Magyar
Írószövetség, a Szépírók Társasága, a FISZ és a JAK súlye-
gyen alapján hozza létre. A két legnagyobb írószervezet
elnökét kérdeztük az ünnepekről és a hétköznapokról. 

helyek a Váradi törzsasztal például,

de van Veszprémben is ilyen, Maros-

vásárhelyen, Székelyudvarhelyen,

Dunaszerdahelyen, vagy Pozsonyban.

Fenyegető helyzet áll elő a pénztámo-

gatás folyamatos kivonásával, de

ezzel nem az irodalmat és az írókat,

hanem az olvasókat büntetik. Az

olvasáskultúra hanyatlásához vezet,

hogy a könyvterjesztés az eladható

sztárkönyveket favorizálja, és kis teret

ad a kortárs irodalomnak, a könyvtár-

programnak. A médiában is erőtelje-

sen háttérbe szorult az irodalom,

ugyanígy a leglátogatottabb inter-

netes portálokon a legkevésbé van

szó művészetekről, könyvekről. A

Könyvhét valóban egyedülálló, ha

meg ezt a 4-5 napot nézzük, túl szép

és túl látványos, de mi van a hétköz-

napokon? A szerző-mű-befogadó

háromszögében az elmúlt 25 évben

különösen a befogadókkal keveset

törődtek.

Tetszik a videovers kezdeménye-

zésük!

Az irodalomnak újra és újra ki kell

találnia önmagát, de ennél sokkal

találékonyabbnak kéne lenni. Aztán

itt van például a slam poetry, az

elmúlt öt év nagy divathulláma –

mekkora olvasóközönséget terem-

tett! Az internet végtelen tér, mégis a

működő, ismertebb irodalmi portálok

látogatottsága igen kicsi lett, mert

arra nincs pénz, hogy ismertté tegyék.

Másrészt megjelenni rang egy adott

lapban vagy kiadónál, ahol van

szöveggondozás, szerkesztés, míg az

interneten a kiváló és a talmi egymás

mellé kerül. Pont itt volna szükség a

„vesefunkcióra”, a kiválasztásra, – ki

végzi el az olvasó orientálását? Az

értelmezés játéka nélkül nincs

kultúra. A rendszeres kritika fóruma

mind a nyomtatott sajtóból mind a

legkülönfélébb portálokról egyre

inkább eltűnik. 

Vannak-e aktuális ügyek-bajok a

Szépíróknál?

Hogyne lennének, állandóan, mint

minden szervezetnél! Érvről-évre

csökken a szervezetek működésére

fordítandó támogatás, és ez nagyon

beszorítja a lehetőségeinket; tudjuk-e

például „A könyv utóélete” sorozatot
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folytatni. Egyébként a Szépíróknak

még irodája sincsen, ami teljesen

„normális”, mert az is rengeteg pénzt

jelentene. Láthatóan a kultúrpolitiká-

nak teljesen lényegtelen az irodalom.

A komplex rendszer – a szövegek,

könyvek megírása, értelmezése, kriti-

ka, fórumok –, ami által a modern iro-

dalom létezik, folyamatos lesuvadása

történt. Az elmúlt harminc évben

kialakult értő olvasó-, és kultúrafo-

gyasztó közönség jelentős része

elszegényedett, a meggazdagodott

réteg pedig tüntetően elfordul a

kultúrától, tisztelet a kivételeknek. A

sznobizmust egyáltalán nem becsül-

ném le, de nincs egy mintaadó réteg

különösen a kultúrafogyasztást ille-

tően. Konkrét példát is mondhatok,

minősítés nélkül: a 90-es években a

parlamenti képviselők közül 8-10 is

megjelent a könyvhéten és vásároltak

könyveket, az elmúlt évekre 2-3-ra

fogyatkozott a számuk. Kivéve, ha egy

politikusnak könyve jelenik meg és

reklámnak használja a könyvheti

dedikálást. Ugyanígy igaz ez más

eliteknek a könyvekhez, kultúrához

való viszonyát illetően. 

Magyar Írószövetség
Szentmártoni János
Immár ötödik éve irányítja a Magyar

Írószövetség munkáját. Egy inter-

júban azt nyilatkozta, ahogy végig-

tekint az életén, valamiért mindig úgy

alakult, hogy nagyobb energiát

mozgósított közösségekért, mint a

saját alkotói karrierje érdekében. 

Hogyan készül az Írószövetség a

könyvheti eseményekre? 

Az Ünnepi Könyvhét elsősorban a

könyvkiadók és az alkotók ünnepe, de

idén a MKKE vezetése úgy döntött,

hogy a színpadi beszélgetések, bemu-

tatkozások szerkesztését az irodalmi

szervezetekre bízza. Így mi a vasár-

napot kaptuk. Nehéz lesz, mert két-

szer-háromszor annyi könyvet mutat-

nánk be szívünk szerint, mint ameny-

nyi belefér majd a műsoridőbe. A

moderálásra profi rádióriportereket

kértünk fel, Lázár Balázs és Tallián

Mariann színművészek pedig majd a

művek illusztrálásában segítenek.

Milyen fontosabb rendezvényeket,

kiemelt programokat terveznek?

Hangsúlyt inkább a minél több bemu-

tatkozásra fektetünk, közönségcsalo-

gató produkciókkal nem kívánjuk az

írók idejét kurtítani. Délelőtt és

délután is egy-egy órát átengedtünk a

Magyar Művészeti Akadémiának,

amikor is kiváló határon túli alkotók

lesznek a színpadon, akiknek egyéb-

ként gálája is zajlik aznap a Vigadó-

ban. Új kötettel jelentkezik a könyv-

hétre mások mellett Ágh István,

Csukás István, Juhász Ferenc, Mezey

Katalin, Oláh János, Tornai József,

Tőzsér Árpád, Szörényi László, Zalán

Tibor… – őket mindenképp szeret-

nénk megszólítani. De felhívnám a

figyelmet a 90 éve született Nagy

László ifjúságnak írt Csodafiú-

szarvasára és Illyés Gyula Magyarok-

jára, amelyek hosszú idő után most

látnak újra napvilágot a Magyar

Naplónál, a Napkút mestersoroza-

tában megjelenő Lázár Ervin-emlék-

könyvre, a Péter Pál Kiadó Dsida-

albumára, a legendás könyvkiadó,

Püski Sándor életét feldolgozó doku-

mentumgyűjteményre, vagy épp a

Széphalomnál megjelenő Marsall

László-kötetre, amely a költő kiadat-

lan verseit gyűjti csokorba. Az esti

Kaláka-koncert előtt a Furcsa Vendég

zenekar lép majd fel, amelynek én

írom a szövegeit.

Már lehet jelentkezni a 43. Tokaji

Írótáborra, amelynek „Nemzeti kultú-

ra és mítosz a globális átalakulás

korszakában” a témája. Kifejtené egy

kicsit bővebben, hogy ez mit jelent?

Olyan kérdésekre keressük majd a

választ a lehető legtöbb aspektusból,

hogy miképp kell és lehet megőrizni

és átörökíteni kulturális hagyomá-

nyainkat a radikálisan átrendeződő

Európa térképén, a legújabb kori

népvándorlás kaotikus korában, a

határokat nem ismerő gazdasági

átrendeződés és az alapvetően arcta-

lan digitális világ virtuális terében.

Aktuális feladatként említette a

székház felújítását és az irodalmi

kávéház újraindítását. Hol tart most

ez a kezdeményezés?

Előtte megnyugtatóan rendezni kell

az egész jogi környezetét. Sajnos ez

még mindig folyamatban van.

Milyen tennivalóról, célkitűzésről

tudhatunk még?

A hagyományos programjaink és a

reformok tovább vitele mellett túl sok

nagy fába nem vágnám a fejszém.

Jövő év végéig mindenképp szeret-

ném beindítani portálunkon az 1956-

os virtuális emlékszobát dokumen-

tumokkal, képekkel, irodalmi alkotá-

sokkal, visszaemlékezésekkel, hang-

anyaggal, hogy a világ bármelyik pont-

ján élő magyar olvasó tájékozódhas-

son arról, milyen fontos szerepet ját-

szott a forradalomban a magyar író-

társadalom és a Magyar Írószövetség.

Az interjúkat
Szepesi Dóra készítette
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