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VASY GÉZA

A Tokaji Írótáborról
A Tokaji Írótábor 1972 nyarán kezdte meg működését. Voltaképpen a borsodi régió volt 
a kezdeményező, de szükség volt Darvas Józsefnek, az Írószövetség akkori s nagyhatal-
mú elnökének a támogatására is. A Tokaji Írótábor az évek során mindinkább országos 
jelentőségűvé és rangúvá formálódott. 1986-ban egy évi szünetet kellett tartania a poli-
tika tiltása miatt, így most, 2017-ben a tábor 45. évfordulójára készülhetünk.

Én magam sokáig nem vettem részt a rendezvényeken. Nem azért, mert elzárkóz-
tam volna a többségében közéleti – társadalmi – politikai jellegű rendezvényektől, ha-
nem abból a racionális magyarázatból kiindulva, hogy augusztus közepe általában a 
nyaralás ideje, s mi tanárszülők lévén a három kisgyerekkel, sokáig gépkocsi nélkül, igen 
nehezen tudtuk volna beiktatni ezeket a rendezvényeket. Csak a nyolcvanas évek de-
rekán kezdtem el oda járni, akkor sem rendszeresen, bár többször írtam az írótáborról.

Mint ismeretes, 1990 után az írótábor működése is átalakult, egyesületté vált, ame-
lyet kuratórium működtetett. Ennek tagjait a különböző írószervezetek delegálták. A 
régió önkormányzati testületei mellett az irodalmi élet kurátorait 3 évre bízták meg. 
Közülük a kuratórium évente szavazta meg az elnököt, legfeljebb 3 évi időtartamra. 
2003 és 2005 között a következő szervezetek voltak a kuratórium tagjai: Magyar Írószö-
vetség, József Attila Kör, Fiatal Írók Szövetsége, Magyar Írók Egyesülete, Magyar PEN 
Club, Széchenyi István Művészeti és Irodalmi Akadémia, Magyar Írók Szakszervezete, 
Szépírók Társasága, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, A Magyar Író-
szövetség Észak-Magyarországi Csoportja, Borsod megye, Tokaj önkormányzata.

Mielőtt bárki belefáradna ebbe a listába, még inkább a kurátorok terjedelmes, 26 ne-
vet tartalmazó listájába, érdemes legalább arra is figyelni, hogy ez a névsor gyakorlatilag 
a teljes irodalmi életet lefedte. A kuratóriumok munkájában, a programok formálásában 
mindegyik szervezet képviselője részt tudott venni. Törésvonalak természetesen voltak 
1990 előtt és után is, de ez nem gátolta meg az Írótábor működését, eltekintve 1986-tól.

Az előbb említett ciklusban Székelyhidi Ágoston volt a testület elnöke, én pedig az 
egyik szakszervezet által delegált kurátor. A szokásos év eleji elnökválasztó ülésen Szé-
kelyhidi engem javasolt elnöknek. Velem ezt természetesen jóval korábban megbeszélte, 
s én gondolkodás után igent mondtam a megtisztelő fölkérésre. A kuratóriumi ülésen 
ugyan Tarján Tamás, Kiss Gy. Csaba neve is elhangzott, de egyikük sem vállalta ezt el. 
Előzetesen az Írószövetség és az Írók Szakszervezete is engem javasolt. Így egy tartózko-
dással megválasztottak, bár magam is alkalmasabbnak tartottam az említetteket, hiszen 
ők hosszú évek óta igen tevékeny résztvevői voltak az írótábornak.

A kuratóriumi ülés 2004. február tizedikén volt. Ennek önmagában nincsen szinte 
semmi jelentősége, ám az irodalmi életben januárban óriási botrány tört ki. Először azért, 
mert karácsony alkalmából az egyik rádiós gúnyolódó és gyűlölködő módon beszélt a 
katolicizmusról. Ennek kapcsán egy tüntetést is szerveztek, amelyen Döbrentei Kornél 
antiszemita módon is értelmezhető beszédet mondott. Január 23-án Parti Nagy Lajos 
bejelentette az Élet és Irodalomban, hogy ő ezennel kilép a Magyar Írószövetségből. A 
közlemény kapcsán egyre többen követelték, hogy a Szövetség a költőt zárja ki a testület 
választmányából, s radikálisan határolódjon el. A baloldali liberális tábor – miután a rá-
dióst eltávolították – a kiváltó eseményekkel nem foglalkozott tovább, viszont nem volt 
megelégedve az Írószövetség válaszaival. Az első kilépés következményeit a legelső he-
tekben nem lehetett pontosan megítélni. Az egyszeri esetből országos ügy lett, s mintha a 
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pokol szabadult volna el. A külföldi sajtó is azt hallotta és hirdette, hogy a Magyar Írószö-
vetség antiszemita, gyűlöli a zsidókat, fasisztoid, ezekkel az elemekkel nem lehet közös-
séget vállalni. Néhány hónap alatt több mint százan léptek ki a Magyar Írószövetségből. 
Többségük a Szépírók Társaságának még 1997-ben létrejött szervezetéhez csatlakozott. 
Magát a tömeges kilépést lehetetlen e személyek magánügyének tekinteni. Nagyon korán, 
szervezettnek látszó formában, nyilatkozatokban, baráti felszólításokban, buzdításokban 
is megmutatkozott mindez. A liberálisnak gondolható közvélekedés szerint ezzel voltakép-
pen minden tehetséges író kilépett a régi szervezetből, már csak a jelentéktelenek marad-
tak ott. Az újságírók többsége is ezt közvetítette. Az Írószövetség elnöksége – amelynek én 
is tagja voltam – és az egész megmaradt szervezet így vált bűntelen bűnössé. Az akkor 67 
tagú választmányból egyébként visszahívni jogilag nem lehetett volna a költőt, csak ha 
bíróság ítéli el. Azon az őszön volt a következő közgyűlés, s ezen a költőt nem is választot-
ták meg újabb alkalommal. Lemondani viszont ő maga nem volt hajlandó.

Kérdezhetné a jó szándékú olvasó, végül is mi köze van mindennek a Tokaji Írótá-
borhoz? Bizony nagyon sok. 

Az 1945-ben alakult Magyar Írószövetség a Rákosi-kor kényszerű kizárásai, majd 
az 1959 őszi újjáalakulása után fokozatosan valóban országos szervezetté vált. Ezért 
erősítette meg 1990 után a rendszerváltás: hamarosan tagja lehetett minden író a világ 
bármely részéről. Legnagyobb létszámban az erdélyiek csatlakoztak. Ugyancsak a ki-
lencvenes években alakultak újabb írószervezetek, ám ezek a Magyar Írószövetség-beli 
tagságukat megőrizve alakítottak folyóiratot, baráti társaságot. Akkor még csak a József 
Attila Kör ragaszkodott teljes önállóságához, bár a felső korhatár 35, majd 40 év volt. 
A Szépírók Társaságának tagjai sem léptek ki 2004 előtt az Írószövetségből. Létezett a 
szakmai és érdekvédelmi egység, amely 2004-ben megszűnt.

2004-ben  még nem lehetett sejteni, de tudni sem, hogy ez a szétszerveződés tartós 
lesz, s ha nem is akkor, de a következő évtizedben majd egyértelművé fog válni, hogy a 
magyar írók együttműködésére a korábbi módon már csak kevéssé nyílik mód.

Fekete Gyula és Vasy Géza
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A 2004-es évben, amikor a Tokaji Írótábor kuratóriumának elnöke lettem, még 
nyugodtan tudtuk folytatni az előző évben elképzelt munkatervet. Elődöm, Székelyhidi 
Ágoston munkáját folytatva természetes volt, hogy ki akartuk használni azt a tényt, 
hogy Magyarország 2004. május elsején csatlakozott az Európai Unióhoz. Ennek szelle-
mében lett a tanácskozásnak már az előző évben eltervezett témája: „Magyar irodalom 
Európában – műfordítás, terjesztés, befogadás”. Bevezető előadásomban az irodalom 
értékeire, személyiséget formáló erejére és a művészetektől való elfordulás veszélyeire 
próbáltam felhívni a figyelmet. Akkor talán több reménnyel, ily módon: „Talán nem az 
irodalmárok elfogultsága csupán, ha úgy vélekednek, hogy az a nemzet, nyelvi közös-
ség, amelyik Európában életképes kíván maradni, nem támaszkodhat csupán gazdasági 
eredményeire; bármennyi jó véleményt gyűjtünk össze, bármennyi pénzt, számot so-
rolunk fel e téren elért vagy elérni remélt sikereinkről, ezek egyrészt önmagukban alig-
ha fogják a nagyvilágot elkápráztatni a világgazdaság mai helyzetében, másrészt pedig 
az ilyenfajta eredmények rohamosan fogyatkozni fognak, ha nem lesznek sokoldalúan 
művelt állampolgárok, akik a tudomány, a művészet, a gazdaság eredményeit nem-
csak megőrzik, hanem újra is termelik, alkotják. Teljes értékű emberré és így teljesebb 
európaivá csak az  válhat, aki a humán, a természettudományos, a műszaki kultúra 
egészséges arányaiból képes önmaga felnőtt arculatát megteremteni. Európa minden 
népének megvan a maga önazonosság tudata, és abban szerepe van történelmüknek, 
nyelvüknek, kultúrájuk minden rétegének, s ebből is következik, hogy amikor más népek 
iránt érdeklődnek, abban ugyanúgy szerepe lehet a másik nép hasonlóképpen összetett 
sajátosságainak. Milyenek a mi sajátosságaink? A humánkultúrát illetően elsősorban azt 
kell említenünk, hogy a magyarság kulturális örökségében mind terjedelmében, mind 
mértékében, mind hatásában az irodalom kapta a legnagyobb szerepet; lehet persze 
erre azt is mondani, hogy szép, szép ez az örökség, de ma más korszakban élünk, mások 
az értékek. Ne legyünk a múltunk rabjai. Azonban nem rabságról van szó, nem is kon-
zervativizmusról. Az való igaz, hogy irodalomszeretet nélkül is lehet értékes életet élni, 
bár valamifajta művészetszeretet nélkül aligha.”

Csupán 13 év múlt el azóta, nem történelminek nevezhető évtizedek sora, mégis 
sokkal borongósabb a szemléletünk Európában, a nagyvilágban s bizony kicsinynek 
számító hazánkban is. Nemcsak a magyar irodalom van veszélyben, hanem a humán 
kultúra egésze. Az Európai Unióra, Európára is alig tudunk ráismerni. Akkor bizakodóak 
voltunk, s úgy gondoltuk, hogy a 2004-ben irodalompolitikainak gondolt vihart is béké-
vé oldja az emlékezés, mint ahogy József Attila képzelte el az egész emberiség sorsáról.

A hazai viharok dacára a kuratóriumból senki sem akart kiválni. Kukorelly Endre  
például továbbra is aktívan részt vállalt munkánkban, több éven át megszervezte Tokaj 
város és az írók focimérkőzését.

Az is örömteli esemény volt, hogy a Tokaji Ferenc Gimnázium tanári karának és 
igazgatójának, Dankóné Patkó Kornéliának döntése alapján 2004-től a gimnáziumban 
érettségi tétel lett a Tokaji Írótábor, s ebből vizsgázott is az egyik diáklány. Az igazgató 
asszony azt is örömmel nyugtázta, hogy a gimnázium kertjében az évről évre gyarapodó 
emlékparkot magukénak érzik az iskola tanulói.

A 2005-ös év munkaterve természetesen József Attila centenáriumát állította a kö-
zéppontba. Az irodalomszeretők tábora országszerte készült rendezvényekre, tudomá-
nyos tanácskozásokra, ünnepségekre. Tokajban a következő témát választottuk: „A költő 
és olvasója – József Attila utókora”. Számos költőt, irodalomtörténészt sikerült felkér-
nünk a közreműködésre.

Egy írótábor szervezésének nemcsak szakmai, hanem gazdasági feladatai is vannak; 
s ez hosszas előkészületeket igényel, hiszen támogatást több szervezettől kellett kérnünk. 
Ebben az évben nagyon keservesek voltak az előjelek. Sáray Lászlóra hárult minden 
évben a legtöbb és legnehezebb feladat: nemcsak a szervezésben, hanem az anyagi fel-
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tételek – mondjuk ki nyíltan – összekoldulásában is. 2005-ben az a veszély fenyegetett 
bennünket, hogy nem tudjuk megtartani a József Attila emléke előtt tisztelgő tanácsko-
zást. Az ígérgetés ellenére azt a választ kaptuk a minisztériumtól, hogy a támogatást – 
amelyre augusztusban lenne szükség –, a következő év során fogják számunkra átutalni. 
A kuratórium a tokaji tanácskozás előestéjén keserű nyilatkozatot volt kénytelen közzé 
tenni, más intézmények hitelfelvételi ajánlatában bizakodva:

A több mint három évtizede létező Tokaji  Írótábor története során többször került 
nehéz helyzetbe. A 80-as években egy alkalommal politikai tiltás miatt maradt el a ren-
dezvény. A magyar irodalom olyan fórumáról van szó, mely értékek és minőség jegyében 
biztosít alkalmat az írók találkozására, hazai és határon túli alkotók eszmecseréjére. A 
József Attila emlékét idéző 33. írótábor kétségek és bizonytalanságok közepette kezdi el 
munkáját, hiszen a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma művészeti főosztályának 
az idei írótábor megrendezésére előirányzott és megígért 1,6 millió forintos támogatásá-
ról – többszöri érdeklődésünk után – kiderült folyó év augusztus 8-i keltezésű levelükből 
hogy azt csak 2006 első negyedében szándékoznak folyósítani. Mi azonban hagyomá-
nyainknak megfelelően augusztusban tanácskozunk, és most 2005-öt írunk.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a művészeti főosztály szándéknyilatkoza-
ta semmiféle garanciát nem nyújt arra, hogy szervezetünk pénzhez vagy a szükséges 
bankhitelhez hozzájusson. Kérjük ezért, hogy a korábbi minisztériumi tájékoztatásnak 
megfelelően haladéktalanul intézkedjenek a támogatás átutalásáról.

Tokaj, 2005. augusztus 10.

Mindennek komolyabb sajtóvisszhangja is volt. A minisztérium szerint nem diszkri-
minációról volt szó, hanem a minisztériumot is érintő tartalékképzési kötelezettségekről. 
A Borsod Megyei Tanács, Tokaj polgármestere is ajánlott segítséget, átmeneti hitelt, így a 
szomorú előzmények dacára méltóképpen tudtunk József Attiláról tanácskozni.

A 2006-os esztendőre a kuratórium három témakört emelt ki „Érték és befogadás” 
főcímmel, kiemelve – „Bartók Béla – 1956 emléké”-t és az „Irodalmi nevelés” tárgy-
körét. Utólag átgondolva ez a hármas tárgykör a bőség keltette zavarba fulladhatott 
volna, de sikerült megőrizni a helyes arányokat. Bartók Béla életműve az irodalomhoz 
is szervesen kapcsolódik, s a művészeti ágak teljességét igen nagy erővel jelenítette meg 
Szabó Dénes kórusvezető és a nyíregyházi, ám világhírű Cantemus kórus Pro Musica 
leánykarának műsora és vezetőjük előadása. Egy újabb fajta kitekintést szemlélhet-
tünk Tőkés László nagyváradi református püspök előadásában, amelyben emlékeztetett 
bennünket arra, hogy a prédikáció nagy hagyományú irodalmi műfaj, amelyet a jelen 
korban is hasznos lenne gazdagítani. Az 1956-os forradalom emlékének felidézésével a 
magyar irodalmi élet egyik legmagasabb rendű és világtörténelmi rangú eseménysora 
kerülhetett középpontba. A harmadik téma, az irodalmi nevelés valamilyen formában 
az Írótábor minden résztvevőjének meghatározó ügye akkor is, ha csupán olvasó ember.

Az elnök megbízatása mindig februárig tartott. A titkárnak, Sáray Lászlónak viszont 
egész évben számos feladata volt. Nekem még az maradt meg a legfőbb gondnak, hogy 
rá tudjam beszélni Serfőző Simont arra, hogy vállalja el a kuratóriumi elnökséget. So-
káig elhárította, végül több hónapi kérlelés után, a kurátorok egyhangú helyeslésével 
megválasztottuk elnöknek.

A következő évi tanácskozás utolsó programja az eddigi elnökök beszélgetése volt. 
Pomogáts Béla elsősorban a legutolsó írótábor jövője miatti aggodalmáról szólt. Én nála 
jobbnak véltem az akkori helyzetet:

„Én Pomogáts Bélától, felőlem nézve jobbra ülök, ezt én azért mondom, mert én 
jobbnak látom a Tokaji Írótábor idei teljesítményét, és valamivel a helyzetét is, mint ő 
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látja. Azt kell mondanom, hogy hosszú évekre visszamenőleg a kuratóriumban állandó 
vita volt arról, hogy több irodalom legyen az írótáborban vagy több közélet legyen. 
Mindig mindegyiknek vannak hívei. Kaptunk például bírálatokat azért, hogy állandóan 
évfordulókat ünnepelünk, Németh Lászlót, Illyés Gyulát, József Attilát, másokat. Még 
József Attilánál is fölvetődött, hogy ne szóljon az egész írótábor József Attila életművéről. 
Az idei írótáborban a magyar dráma és színjátszás ürügyén azért elég szépen bekerült 
a magyar irodalom is, és aki tegnap hallgatta Szakolczay Lajos és Kötő József nyitóelő-
adását, az tanúsíthatja, hogy ezek igen-igen színvonalas nyitóelőadások voltak a téma 
felvezetéseként és tárgyalásként is. Volt kuratóriumi elnökként az elmúlt három évben 
én voltam mindenért elsőrangú felelős, ezért idén már egy kicsit könnyebb szívvel jöt-
tem el ide, mert csak minden harmadik dolog miatt kellett felelősséget éreznem, mert 
Sáray Lacira és Serfőző Simonra hárult minden megoldandó feladat. Tehát én néhány 
mondatot arról szólnék, hogy az elmúlt három év számomra mit jelentett, mi volt a 
tanulsága. A legnagyobb gond és baj és teher az volt, hogy a korábbi évekkel ellentétben 
az Írótábor léte fenyegetetté vált a gazdasági és anyagi gondok miatt. Erről azt hiszem, 
nem kell sokat szólni. Az idei Írótábor május végén még meglehetősen bizonytalan volt 
a megrendezhetőségét illetően. A 35 éves történelemben előfordult – szólt róla Antal Ist-
ván – egy politikai botrány, mégpedig 1986-ban, amikor nem engedélyezték az Írótábor 
megtartását, de az politikai ok volt, most viszont a gazdasági dolgok okoznak kemény 
gondot. Tehát a megmaradásnak ilyen elemi szintű kérdése folyamatosan fölvetődött az 
utóbbi három esztendőben. A másik dolog, amit én fontosnak tartok elmondani, hogy 
persze, van hullámzás, vannak gyengébb megszólalások, de azért az Írótábor működését 
nem ezzel kell mérni. Ady Endrének is vannak gyenge versei, és vannak remekművei. 
A Tokaji Írótábornak is vannak remek előadásai, meg remek vitái, meg közepesek, meg 
gyengébbek, de mindig vannak remekek, és aki ezt ellenőrizni akarja, az Évkönyvekben 
egy év késéssel mindig megszemlélheti és ellenőrizheti… A Tokaji Írótábor Kuratóriu-
mából nem történtek kilépések, nem volt olyan írószervezet, amelyik azt mondta volna, 
hogy nem kíván részt venni a kuratórium munkájában. Hadd mondjak egy példát: 
egy számomra akkor emberileg nagyon megrázó és ugyanakkor melengető példát is. 
Lengyel Balázs, aki a kuratóriumnak régi tagja volt, s az Írótábornak régi vendége, s aki 
sajnos most már nem lehet közöttünk, kilépett a Magyar Írók Szövetségéből, és utána 
négyszemközt megkérdezte tőlem, hogy ugye azért eljárhatok Tokajba? Természetesen, 
mondtam, és a kuratórium tagja is maradsz magától értetődően. Ugyanúgy itt van a 
József Attila Körnek és a Fiatal Írók Szövetségének a delegáltja a kuratóriumban. Tehát 
tulajdonképpen egy olyan kis helyen, mint végső soron a Tokaji Írótábor, sikerült, talán 
szabad így mondanom, az egyetemes magyar irodalom illúzióját megőrizni. Én nagyon 
reménykedem abban, hogy ez egy olyan példa, ami remélhetőleg a fővárosban is előbb-
utóbb hatni fog, és ha nem is a szent béke kora, de a békés egymás mellett élés kora fog 
eljönni a hidegháború esztendeje után… Lehet, hogy nem éri meg az írótábor az 50. 
évfordulót, de én annyira szeretem az életet is meg az irodalmat is, hogy nagyon szívesen 
itt lennék 80 évesen az 50. Tokaji Írótáborban.” 

Azóta elmúlt egy újabb évtized. Az Írótábor működését ismét át kellett szervezni. (Én 
megbetegedtem, ebben már nem tudtam részt venni. Azért egy évi kényszerű szünet 
után ismét ott voltam, előadást tartottam 1956 témájában.) A különböző írószervezetek 
közötti együttműködés Tokaj kapcsán lényegében megszűnt. Akik megmaradtak még a 
régi nemzedékekből, egyre magányosabbá váltak. A fiatalabbak nagy része pedig más-
fajta utakon jár. Így megnövekedett a Magyar Írószövetség nemzedékeinek felelőssége, 
s vezetői ennek tudatában is vannak. Hiszen a cél csak az lehet, hogy megőrizzük a 
magyar nyelvű irodalom szellemi hazáját a magasban.

V
a

s
y

 G
é

z
a


