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A Kárpát-medencei kapcsolat-
rendszer kialakítása érdeké-
ben évek óta dolgozunk azon, 
hogy az egyes alkotók eljussa-
nak egymáshoz: az anyaorszá-
giak határon túlra, a határon 
túliak Magyarországra, illetve 
más határon túli írótársak-
hoz, olvasókhoz – vallja Erős 
Kinga, a Magyar Írószövetség 
nemrég megválasztott, brassói 
származású elnöke, akit az Író-
szövetség céljairól, az irodalmi 
élet mozgásairól kérdeztünk.

 » KISS JUDIT

– Nemrég választották meg a Ma-
gyar Írószövetség elnökévé. Brassó-
ban született, onnan került Ma-
gyarországra, ön az első erdélyi 
származású elnöke a szövetségnek, 
amelynél régóta tevékenykedik. Er-
délyisége mennyiben határozta meg 
kritikusi, irodalmári munkásságát?
– Az ember szemléletét, érdeklő-
dési körét nyilván meghatároz-
zák a kötődései. Tizenhárom éves 
koromig éltem Brassóban, s csak 
azt követően költöztem Magyaror-
szágra, vagyis a gyerekkor, ami-
kor kialakul az ember világlátása, 
ízlése, temperamentuma, engem 
Brassóhoz köt. Ezért természe-
tesen irodalmárként is máshogy 
gondolkodtam az erdélyi, határon 
túli irodalomról. S ne felejtsük el, 
hogy 10–15 évvel ezelőtt még az is 
óriási kérdés volt, hogy létezik-e 
egységes magyar irodalom. Akko-
riban szerveztem ebben a témában 
egy konferenciát az Írószövetség-
ben. Nagy vita alakult ki, melynek 
konklúziójaként megállapíthattuk: 
irodalmunk végül is egységes, hi-
szen mindegy, hogy Kolozsváron 
vagy Sopronban születik egy-egy 
jó magyar nyelvű alkotás, annak 
hovatartozását mindenekelőtt a 
közös nyelv, anyanyelvünk hatá-
rozza meg. Az elmúlt évtizedben 
azonban nagyot változott a világ, 
és a határon túli és anyaországi al-
kotók viszonya is átalakult.
 
– Miként illeszkedik bele a Magyar 
Írószövetség feladataiba, kultú-
raszervező tevékenységébe, hogy 
egységesnek tekinthető a magyar 
irodalom? Az olvasó mit érzékelhet 
mindebből?

ERŐS KINGA, A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG NEMRÉG MEGVÁLASZTOTT ELNÖKE A SZERVEZET CÉLJAIRÓL, AZ IRODALMI ÉLET MOZGÁSAIRÓL

Visszatér az olvasóhoz az egységes irodalom

Erős Kinga: mivel egységes magyar irodalomról beszélünk, 
együtt kell működnünk a határon túli műhelyekkel

 » Nagy jelen-
tősége van a 
szakmai alapú 
együttműködés-
nek, még akkor 
is, ha egyébként 
nem értünk min-
dig mindenben 
egyet. De nincs 
is erre szükség. 
Milyen világ 
volna, ha min-
denki minden-
ről egyformán 
gondolkodna? 
Az ellentétekből 
adódó dinamika 
előre visz.

– 1990 előtt az Írószövetségnek nem 
voltak határon túli tagjai, mert nem 
lehettek. A rendszerváltást követő-
en azonban ez megváltozott: mára 
a tagság jó része határon túli, Kár-
pát-medencei vagy diaszpórában 
élő alkotó. Ha megnézzük a jelenlegi 
vezetőség összetételét, láthatjuk, a 
hatfős elnökség tagja többek kö-
zött a kolozsvári Király Zoltán és a 
beregszászi Lőrincz P. Gabriella, az 
56 fős választmányból pedig 18-an 
határon túliak. Ez önmagában is jól 
reprezentálja az elmúlt évtizedben 
végbement változásokat. Minde-
mellett szoros és folyamatos együtt-
működésben állunk a határon túli 
írószervezetekkel, az Erdélyi Magyar 
Írók Ligájával (E-MIL), a Helikon, a 
Székelyföld folyóirattal, hasonló-
képp a Szlovákiai Írók Társaságával 
s a délvidéki alkotókkal. Mindez 
mára természetes. A Kárpát-meden-
cei kapcsolatrendszer kialakítása 
érdekében évek óta dolgozunk azon, 

hogy az egyes alkotók eljussanak 
egymáshoz: az anyaországiak hatá-
ron túlra, a határon túliak Magyar-
országra, illetve más határon túli 
írótársakhoz, olvasókhoz. Ebben a 
szellemiségben rendezik például a 
Kolozsvári Magyar Napokat is, s ez a 
tendencia érvényesül az irodalmi fo-
lyóiratokban. Vagyis az írószövetség 
határon túli jelenlétének folyamatos 
biztosítása és erősítése megkerülhe-
tetlen feladat, amint azt elnöki prog-
ramomba is kifejtettem.

– Ez konkrétan mit fed?
– Nagyon fontos, hogy az írószövet-
ség minél több eseményt szervezzen 
közösen határon túli partnerekkel. 
Biztosítanunk kell a lokális (nem 
csupán Budapest-centrikus) rendez-
vényeket, mind több fi atal bevonásá-
val. A fi atalítás kérdésére egyébként 
is nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hi-
szen gyakorlatilag nemzedékváltás 
történt azáltal, hogy a középgenerá-
ció, a mostani negyvenes korosztály 
nagy számban képviselteti magát a 
választmányban, az elnökségben. 
Egy elöregedett szervezet számára, 
pedig elengedhetetlen a vezetőség 
fi atalítása, hiszen csakis így lehet 
jövője. Ha nem akarjuk, hogy ez a fo-
lyamat megakadjon, akkor gondol-
nunk kell az utánpótlás-nevelésre, 
tehetséggondozásra. És természete-
sen, mivel egységes magyar iroda-
lomról beszélünk, ebben is együtt 
kell működnünk a határon túli mű-
helyekkel, szervezetekkel.
 
– Gyakorta elhangzik mostanában, 
Ön is említette már korábban, hogy 
az irodalomnak ki kell lépnie az ele-
fántcsonttoronyból, erősíteni kell a 
vidéki jelenlétet. Ez konkrétabban 
milyen tevékenységekre vonatkozik, 
miként tenné közvetlenebbé az író és 
olvasó viszonyát?
– Számomra teljesen egyértelmű, 
hogy nyitni kell az olvasó felé. Ha 
visszatekintünk a kilencvenes évek-
re, láthatjuk, az erdélyi irodalmi élet 
megújult abban az időben, miköz-
ben az anyaországban egyfajta ol-
vasóidegen, „köldöknéző” irodalom 
dívott, amely (például a klasszikus 
történetmesélés helyett) a nyelvi 
zsonglőrködésre összpontosított. 
Persze ennek is megvolt a helye, és 
megvoltak a maga értékei, irodalmi 
csúcsai, ám semmiképp nem ne-
vezhetjük olvasóbarátnak. Ma az a 
feladatunk, hogy visszanyerjük az 
olvasó bizalmát. Ennek felismeré-
se megtörtént, a kérdés most már a 
miként. Mindez összefügg az elefánt-
csonttorony-jelenséggel: a kortárs 
irodalom egy része ugyanis elitista 
lett, ami leginkább egyfajta magá-
ba zárkózásban nyilvánul meg. Az 
„elitizmus” felszámolása tehát nem 
a minőségi irodalom felszámolását 
jelenti, hanem a visszatérést az ol-
vasóhoz. Ennek érdekében az elmúlt 
tíz évben számos fesztiválon vettünk 
rész, Kapolcson, a Művészetek Völ-
gyében állandó helyszínünk van, 
ahol tíz napon keresztül irodalmi 
programokkal várjuk az érdeklő-
dőket, de bekapcsolódtunk a Mú-
zeumok Éjszakájába, az Ars Sacra 

Fesztiválba is. Emlékszem, amikor 
első ízben csatlakoztunk e progra-
mokhoz saját rendezvényeinkkel, 
sokan szkeptikusan fogadták, úgy 
gondolták, nem lesz ránk kíváncsi 
a nagyközönség. Szerencsére az el-
lenkezője bizonyult igaznak, nem 
véletlen tehát, ha mindezt folytatni 
szeretnénk, minél több rendezvény-
nyel minél több embert elérni, még-
hozzá a kisiskolásoktól a nyugdíja-
sokig. Fontos ugyanakkor bevonni a 
társművészeteket is. Az írószövetség 
sokadik éve foglalkozik például az-
zal, hogy versszínházi előadásokat 
vigyen az ország különböző pontja-
ira és határon túlra, de az irodalmi 
művek és fi lmadaptációk viszonyát 
is körüljárjuk, székházunkban pedig 
kortárs képzőművészeknek is lehető-
séget nyújtottunk a bemutatkozásra 
egy-egy időszakos tárlat erejéig. Vi-
déki programjaink feldúsítása azért 
is lesz roppant nagy jelentőségű, 
mert székházunk felújítása nem teszi 
lehetővé a helybeni rendezvényeket. 
Legjobb tehát, ha úgy tekintünk erre, 
mint egyfajta lehetőségre, most arra 
kínálkozik alkalom, hogy ezt kihasz-
nálva minél több helyre ellátogas-
sunk Budapesten kívül.

– Az utóbbi években egyfajta megosz-
tottság, szekértáborokba sorakozás 
volt tapasztalható az irodalmi élet-
ben, a különböző írói csoportosulá-
sok, tömörülések egymásnak feszül-
tek elvek, politikai vonalak mentén. 
Ezt a megosztottságot hogyan kezeli 
az írószövetség, milyen a kapcsolata 
más írószervezetekkel?
– Kicsit olyan ez, mint a hullám-
vasút, olykor felerősödnek a fe-
szültségek, máskor elcsitulnak. Az 
egymással való szembehelyezkedés 
bizonyos szempontból természetes, 
hiszen nem vagyunk egyformák, más 
az ízlésünk, másak a preferenciáink, 
politikai elképzeléseink, így nyilván 
nem érthet mindenki mindenkivel 
egyet. Én a korábbi esztendőkhöz 
képest egyfajta bölcs önmérsékletet 
érzékelek más írószervezetek részé-
ről is. Megváltozott a hangulat: évek-
kel ezelőtt még elképzelhetetlen lett 
volna, hogy le tudjunk ülni egy asz-
talhoz, és értelmes párbeszédet, vi-
tát folytassunk szakmai kérdésekről. 
Most úgy gondolom, hogy szakmai 
kérdésekről, ha szükséges, tudunk 
párbeszédet folytatni. A helyzet 
tehát normalizálódott. Az írószö-
vetség egyre jobb kapcsolatot ápol 
más írószervezetekkel, van, akikkel 
együttműködésünk kifejezetten szo-
ros, egyenesen baráti, s van, akik-
kel inkább alkalmi, szakmai alapú. 
A mostani tisztújító közgyűlésen fel-
emelő volt érzékelni ezt a széleskörű 
szakmai összefogást: olyan emberek 
álltak mögém és támogattak, akik a 
hétköznapokban köszönő viszony-
ban sincsenek egymással. Ebből is 
látszik, milyen nagy jelentősége van 
a szakmai alapú együttműködésnek, 
még akkor is, ha egyébként nem ér-
tünk mindig mindenben egyet. De 
nincs is erre szükség. Milyen világ 
volna, ha mindenki mindenről egy-
formán gondolkodna? Az ellentétek-
ből adódó dinamika előre visz.
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Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke

Erős Kinga kritikus, szerkesztő, az Orpheusz Kiadó vezetője. 1977-ben született Brassóban; 1990 
óta él Magyarországon. Tizenöt éve publikál magyarországi és határon túli folyóiratokban, iro-
dalmi esszéit lengyel és bolgár nyelvre fordították. 2007 és 2010 között a Magyar Napló folyóirat 
kritikarovatának szerkesztője, valamint a Magyar Irodalom Zsebkönyvtára sorozatszerkesztője 
volt. Ugyanebben az időszakban a Kritikai Füzetek könyvsorozatát is szerkeszti, mely a fi atal 
kritikusok első kötetmegjelenését szolgálta. 2009-ben Ekler Andreával közösen állították össze a 
Pályatükrök – Húsz portré fi atal alkotókról című könyvet, amely a mai napig a legátfogóbb képet 
adja a rendszerváltás után induló hazai és határon túli írók munkásságáról. 2012 óta tanít iro-
dalmi ismereteket a Magyar Írószövetség Íróiskolájában. 2014 óta szerkeszti Az év novellái című 
antológiát. 2015 óta tagja a Móricz Zsigmond alkotói ösztöndíj szakmai kuratóriumának. 2016 óta 
tagja a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiumának. Könyvkiadói munkássága a kortárs 
magyar irodalom és a határon túli alkotók népszerűsítését szolgálja.




