
Laudáció 

 

Nyomatékkal kezdem: érthetetlen és amennyiben nem tesszük jóvá, talán pótolhatatlan 

mulasztásunk lesz, ha a 60 éve folyamatosan a pályán lévő, idén 90 éves Farkas László számára a 

MÚOSZ nem adományoz Aranytoll-életműdíjat. 

Életének legfontosabb színtere az Új Írás című folyóirat volt, alapításától fogva megszűnéséig (1961–

1991) itt dolgozott. Ma ez a folyóirat csak emlék, a fiatalok számára puszta irodalomtörténeti tény. 

Ahogyan a forradalom után indított Kortárs és az Élet és Irodalom első három-négy évtizede is. Az Új 

Írásnak köszönhetjük a magyar próza új, a kultúrpolitikával az érvényre jutásért küzdő, a 60-as 

években induló nemzedékének írásait. Amit Farkas László és szerkesztőtársai tettek, az egy jelentős 

első prózafordulat felszínre hozása volt. Ha csak a mai kánon felől közelítenénk, akkor nem mehetünk 

el amellett, hogy Nádas Péternek hány prózarészlete, novellája jelent meg a folyóiratban (A biblia, 

Egy családregény vége [!] stb.)! Simonffy András emblematikus első kötete, a Lázadás reggelig 

címadó novellája is itt jelent meg, itt formálódott ki a történetírás tabusított témáival való új 

nemzedéki szembenézés. A példák hosszú sora következhetne, a fiatal döntéshozók is ámulnának, mi 

mindennek volt otthona az Új Írás. [Ezt megtehetik, a folyóirat repertóriuma megtalálható az 

interneten.] Farkas László feladata volt a fiatalokkal való törődés, írásaik első értő és türelmes 

olvasója, gyomlálója volt. Számos vitát, körkérdés sorozatot kezdeményezett a lap, ilyen volt pl. a 

Pályám emlékezetesokat idézett írói számvetése. Farkas László hivatalos munkaköre az 

olvasószerkesztés volt. Tőle tanulni lehetett, finoman vezette rá a szerzőket (írókat és kritikusokat 

egyaránt), miként lesz még pontosabb, célratörőbb, erősebben érvelő a szövegük, néhány 

módosítással. A lapkészítés minden fázisából kivette a részét, a kéziratszerzéstől a terjesztésig. Ő volt 

az az ember, akihez minden tartozott. Máig az, akitől mindent meg lehetett kérdezni, aki minden 

választ ismer, vagy ha nem, utánanéz. Intézmény volt az Új Íráson belül, mert széleskörű tudása és 

emberi tartása olyan tekintélyt kölcsönzött neki, ami előtt mindenki kénytelen volt fejet hajtani. 

Egyedülálló tapasztalataiból – az összes főszerkesztővel dolgozott – egyelőre csak az első másfél 

évtizedre vonatkozót osztotta meg velünk egy érdekes kötetben – Deres március [Anonymus Kiadó, 

2016, 200 old.] – megörökítve a cenzurális viszonyok tapasztalatát, a kultúrpolitika változásait, az írói 

közérzet módosulásait, a kritikai vitákat. 

Az Új Írás megszűnte után hosszabb időre lehorgonyozott a Tekintetnél, előbb szerkesztőként, majd 

főszerkesztőként. S hogy munkakedve, kíváncsisága, a világra való nyitottsága nyolcvan fölött sem 

hagyta el, arra bizonyíték az Új Írás feltámasztása online formában, melyre jószerivel egyedül 

vállalkozott, s amely rendszeresen megjelenik ma is. 

Aki nem ismeri Farkas Lászlót, bizonyára csodálkozik, honnan ennyi erő, honnan ennyi elszántság a 

folytonos újrakezdésre. Aki ismeri, az persze tudja a választ. Farkas Lászlónál ugyanis a szerkesztés 

nem munkavégzés, nem foglalkozás, de még csak nem is hivatás, hanem lételem. Lételeme a 

szerkesztés egy reménybeli kéziratért hajlandó volt keresztülutazni az országot. Ő az, aki hónapokig, 

évekig képes volt a szerzők nyakára járni, hogy bevasalja a megígért munkát. Ő az, aki ha kellett, újra 

és újra átíratott egy novellát – tiszteletben tartva az írói szándékot – amíg tökéletes nem lett. Nem 

érdekelte és ma sem érdekli, ki honnan jött, az sem, hová megy, csupán az érdekli, hol tart most a 

szerző: az, hogy amit kiadott a kezéből, tehetséges alkotás legyen. Különös ismertetőjegye, mennyire 

képes örülni mások teljesítményének, sikerének. Nagy árokbetemető és konfliktusoldó is egyébként, 

jó humorérzékkel és emberismerettel. Ha saját hitvallásáról, hovatartozásáról kérdezzük, magát 

leginkább szívoldalinak nevezi, ami sosem pártpolitikai baloldaliságot jelent, hanem olyasfajta 



szociális érzékenységet, együttérzést, mely ma már szintén kihalófélben van. (Ha írónak állt volna – a 

tehetsége megvolt hozzá – bizonyosan a móriczi csapáson haladt volna, egyik zsebében Gellérit, a 

másikban Tersánszkyt cipelve magával.) 

A szakmaiakhoz hozzáteszek még egy érvet, Farkas Lászlót szeretik, az Új Írásnál induló több 

nemzedék élőinek mind barátja, beszélgetőtársa, biztatója.   

Melegen és feltétlenül ajánlom Farkas Lászlót Aranytoll életmű-díjra. A bizottság igenis „született” rá, 

hogy a „kizökkent időt”, hogy eddig nem ismerte el ezt a kivételesen hosszú és érdemes pályát, 

„helyre tolja”. 

 

Széchenyi Ágnes irodalomtörténész, kritikus 

 

*** 

 

Farkas László, aki 2021-ben, a díjátadás évében tölti be 90. évét, egész életét az irodalom 

bűvöletében töltötte. Pedagógusként, irodalomszervezőként és szerkesztőként idestova hetven éve 

dolgozik a magyar irodalom népszerűsítéséért. Egyik tanúja azoknak az időknek, amikor irodalmunk 

még közügy volt, amikor százezrek olvastak papírlapú könyveket, folyóiratokat. Jelenleg is aktív. A 

poraiból feltámasztott egykori legendás folyóirat, az Új Írás online kiadásának főszerkesztője.  Ha 

valaki, ő nagyon megérdelné az Aranytoll-díjat. 

 

Kelecsényi László író, filmtörténész 


