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Beszélgetés Korpa Tamással

2014. október 1-jével elindult a Szépirodalmi Figyelő online testvérlap-

ja, a SZIFONline, ami több szempontból is egyfajta határátlépésnek 

tekinthető a lap életében. Egyfelől mediális értelemben, ami nem csu-

pán a hordozót, hanem a működésmódot tekintve is markáns különb-

ségeket eredményez: az internetes „változat” az anyalaptól elkülönülő 

szerkesztőséggel, rovatstruktúrával, megjelenési gyakorisággal – napi 

frissüléssel –, illetve tartalommal rendelkezik. Másfelől alapvető különb-

séget jelent az is, hogy míg a Szépirodalmi Figyelő szemléző folyóirat, 

addig a SZIFONline meghatározó pillére az első közlésű szépirodalom. 

A Szépirodalmi Figyelő Alapítvány és a Fiatal Írók Szövetsége együtt-

működése révén indult portál autonóm irodalmi-kulturális fórum, így 

a vele kapcsolatban felmerülő kérdések talán nem tekinthetők puszta 

szerkesztőségi belügynek. A SZIFONline mögött álló koncepcióról és 

az indulás körülményeiről – drukkolással vegyes kíváncsisággal – Korpa 

Tamás felelős szerkesztőt kérdeztük.

– 2013/6. számunkban körkérdéssel fordultunk a hazai online irodalmi 

folyóiratok szerkesztőihez, amelyben többek között azt tudakoltuk, milyen-

nek látják a nyomtatott és az elektronikus irodalmi orgánumok  viszonyát. 

Azt a metaforikát a legtöbben elutasították, hogy valamiféle „csata” lenne 

a két szféra között, az azonban nyilvánvaló, hogy az új médiumok térhó-

dítása és az olvasói szokások változása következtében – jobb esetben termé-

keny – feszültség jelentkezik a hagyományos és az újabb formátum között. 

Te hogy látod ezt a kérdést, milyen ma az online és az „offl  ine” folyóiratok 

viszonya, mennyiben versenytársai ezek egymásnak?

– Félek, közhelyek mentén, kérdések között fogok mozogni ebben 

a beszélgetésben. Kérdés, a tavalyi ankét óta mennyit évült – konkrét 

értelemben majdhogynem egy évet – maga a kérdés. Kitapogathatók-e, 

Ildikó, hanem Frau Kotschi beszéli el. A névváltoztatás által a narrátor 

nemcsak a szülőktől, az otthontól kerül messzire, hanem az olvasótól is 

eltávolodik. Az elszakadás egyben nyitás egy másik világra: a kilépés és 

az idegenség tapasztalata által tudja majd újra megalkotni a saját világot.

A Banatsko elbeszélője idegenként érkezik meg Battonyára, és szá-

mára is idegen minden: a táj, az emberek, a nyelv és ezek tükrében saját 

maga is ismeretlenként jelenik meg („itt a síkság nyári fényében nem 

ismertem fel az árnyékomat” [24]). Ahogy halad előre az elbeszélés és 

telik az idő, a narrátor ezekhez való viszonya is megváltozik. Az „oda-

nem-tartozás” (103) tapasztalatát a hely megismerése váltja fel, és ami-

kor már ismerősként üdvözli a tájat, megfogalmazódik benne a saját 

hely iránti vágy: „Szóltam Antalnak, hogy építsen nekem kerítést, a pú-

pos testvérpár oldalán, a sárgabarackfám és a ringlófájuk között […] 

akartam meghúzni határvonalamat” (122). A határvonalak kijelölése, 

a kint és a bent elválasztása otthont teremtő gesztus. Ahogy Faragó 

Kornélia fogalmaz, „az otthon belső terei kizárólag más, »idegen« belső 

terek, illetőleg a külső viszonylatában ruházódnak fel a bensőségesség 

jelentéseivel”,17 tehát az otthonosság és az idegenség feltételezik egy-

mást, egyik sem képzelhető el a másik nélkül.

A regény zárlata – amikor az elbeszélő mint a történet hallgatója 

jelenik meg – mutatja legérzékletesebben a narrátor otthonra találását. 

Az elbeszélt történet vége egyben az utazás végét is jelenti: az elbeszélő 

megállapodik, és már nem távolról szemléli az eseményeket, hanem 

maga is közel kerül hozzájuk, a részesükké válik.

A Galambok röppennek föl és a Ban atsko az otthonosság és az ide-

genség kérdéseit járja körül, mindkét regény középpontjában ezek 

problematizálása áll. A két különböző narrátori pozíciót fi gyelembe 

véve jutottunk el a regények összehasonlítása során a bent és a kint, a 

közel és a távol ellentétpárok megtapasztalásáig. A saját és az idegen 

elbeszélhetőségének ezek alapján való elgondolása térbeliesíti a narrá-

tori mozgásokat, aminek következtében különböző irányok váltak 

láthatóvá. A Galambok röppennek fölben bentről kifelé történő elmoz-

dulás, a Banatskóban pedig kintről befelé történő elmozdulás fi gyel-

hető meg, és ha ezek mentén összeolvassuk a két regényt, akkor egy 

körkörös alakzatot kapunk: a Banatsko a történet végére a Galambok 

röppennek föl kezdeti állapotához jut el, és viszont.

17 Faragó, Kultúrák és narratívák, 5.
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kipuhatolhatók-e új oldalai? Pár évvel ezelőtt Borbély Szilárd egy ter-

jedelmes esszéjében a játéktér demokratizálódásáról írt az online fe-

lületek – portálok, blogszféra, versoldalak – nagy fi gyelmet keltő je-

lenlétével kapcsolatban. Ezzel részben egyetértek. A hozzáférhetőség, 

a webkettes azonnali előhívhatóság – ha nem kódolt, nem előfi zetéses 

az oldal, nem támadja meg vírus a szervezetét, nem vész nyoma a nem-

gutenbergiánus geometriában –, egy felület gyors reakcióideje, inter-

aktivitása, a megosztás dinamikája, sőt kultúrája mind nyomós érvek. 

Ahogy ebből következően az otthon olvasás diszkrét bája is, ami sze-

rencsés esetben nem feltétlenül kerüli ki a könyvtárig vagy folyóirat-

tárig tartó zarándoklat útját. 

Persze a kérdésed sokkal összetettebb jelenségre vonatkozik, ami 

egyúttal olvasásszociológiai, mediális, sőt technomediális probléma. 

És ezeknek a problémáknak a viszonya nem problémamentes. Mond-

hatni versenytársai egymásnak. De van olyan is, amikor termékeny 

élettársi viszonyra lehetünk fi gyelmesek egy print lap és saját portálja 

között: Bárkaonline, Műút portál, Tiszatáj Online.

– Körkérdésünk további hangsúlyos eleme volt, hogy miként értékelhető 

az online szépirodalmi folyóiratok megjelenése: egyszerű platformváltás-

ként vagy „paradigmaváltásként”? Nyilvánvaló, hogy egy, az interneten 

megjelenő folyóirat már csak a gyakori frissülés miatt is eltérő szerkesztői 

hozzáállást igényel, de vajon más koncepciójú szövegeket is? Milyen ol-

vasói, esetleg milyen szerzői igényekre kell tekintettel lennie egy online 

lapnak?

– Lebontunk, megosztunk. Lényeges: a megosztás mennyire tud 

beletrafálni a közegbe. A közeg mediális közérzete hogyan reagál mind-

erre. Egyáltalán mit jelent a közeg és a közegellenállás ebben az érte-

lemben? Ha egy print havilap szerkesztői rutinjával egy print szám 

anyagát kezdeném feltenni egy portálra napi frissítéssel, az minek szá-

mítana? Számtalan kritériumnak megfelelne, amit egy működő online 

felülettel szemben támasztunk. Sőt hosszabb tanulmányok közlésével 

már-már kuriózumot hozna létre a portálszférában. Pierre Ménard 

a Don Quijote szerzője. Vagy mégsem? Életképesek még az olyan felü-

letek, amelyek magukat online folyóiratként defi niálják, és esetükben 

csak a platform változik? Csak a hordozó, a körítés pedig nem? Jegyez-

zük meg: az ilyen lapok zászlóshajói voltak a változásnak. A változás 

szelét szállították vitorláikon. De csak a körítés és a hordozó dinami-

kus együttmozgása válthatja ki a paradigmaváltás eff ektusát. Ez a pa-

radigmaváltás pedig optimális esetben nem a szövegromlást, a népszerű 

tartalmak és rovatok könnyű kezű átvételét jelenti a koncentrált szö-

vegek rovására, legalábbis meglátásom szerint. A körítés, a hordozás 

és az adagolás (megosztás) arányérzéke az, ami izgat, és ami összefüg-

gésbe hozható az olvasói, szerzői és szerkesztői szerepekkel egyaránt. 

De hogy tényleg így van-e, nem tudhatjuk. Nincs kőbe vésve, papírra 

írva, kijelzőre töltve.

 

– Szó esett a  nyomtatott és az internetes folyóiratok „versenyéről”. A ver-

sengés azonban az online szférán belül is jelentkezik, az orgánumok számá-

nak örvendetes gyarapodásával egyre erőteljesebben. Szerinted versenytár-

sai-e egymásnak a hazai online irodalmi folyóiratok, és ha igen, elsősorban 

milyen értelemben? 

– Mindenképpen. Mediális újítások, egy-egy tematika és rovat be-

hozatala: netnapló, helyszíni tudósítás, műhelyek, melyek bepillantást 

engednek egy szerző intimitásába vagy egy mű születésébe, az írás 

hétköznapjaiba. Mindezek eseményszerűvé teszik az olvasottakat. Azt 

a hatást állítják elő, mintha egy folytatásos regényben – vagy sorozat-

ban – mozognánk. A színvonal itt is kulcskérdés. Nagy a küzdelem az 

újszerű tartalmakért és a tartalommegosztásért. A tartalmak virtuális 

terekből konkrét terekbe történő kihelyezéséért – lásd a Litera.hu út-

törő rendezvényeit –, majd virtuális terekbe történő visszacsatornázá-

sáért. A „történő”, „történik”, „történés” szavak fontosak.

– A nyomtatott Szépirodalmi Figyelőhöz képest az egyik legalapve-

tőbb különbséget a szépirodalmi első közlés jelenti. Milyen szerzői körben 

gondolkodsz, van-e természetes „hátországa” ebben a tekintetben a por-

tálnak?

– A Szépirodalmi Figyelő az elmúlt években markáns „határátlé-

péseken” ment keresztül. Átlépett határokat, így a határok is érintették. 

Gondolok itt elsősorban az egyes számok tematikus fókuszaira: sci-fi  

és utópia, Kolozsvár, labdarúgás, vadászat. A tematika-választás és a 

„piaci rés” szerencsés helyzetbe hozásaira. A SZIF emellett megőrizte 

szépirodalmi szemléző hagyományát: ezzel kéthavonta mércét teremt 

és tükröt tart a hazai folyóirat-kultúra irányába. 

A SZIFONline szépirodalmi alkotások, első közlések közreadásá-

val a műhely-jelleget, és ahogyan te fogalmaztál, a „hátországot” szeret-

né erősíteni. Itt megint az adagolásnak, a megosztásnak lehet relevan-

ciája. Egybeépíthető-e, egymást érintővé, érintetté tehető-e a beérkező 
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és felkérésre születő szövegek sokasága? Milyen tabló rajzolódik ki? 

Célunk lehet-e ez? Nem terelésről és kapcsolódási pontok vadászatáról 

van szó – hogy a SZIF legutóbbi számára utaljak –, hanem a fi nom 

utalások öröméről, amelyek adódnak. Különben is, ki tudna ellenállni 

Tőzsér Árpád naplóinak, Grendel Lajos elbeszélésének, Sirokai Mátyás 

versének, Lanczkor Gábor regényrészletének?

– Milyen koncepció szerint alakult ki a rovatsruktúra, és mennyire te-

kinthető véglegesnek? Milyen SZIFONline-ra számítsunk hosszú távon, 

ha minden a terveid szerint alakul?

– Dióhéjban néhány rovatról és innovatívnak vélt projektről számol-

nék be. A folyamatos, heti 5-7 tartalomfrissüléshez nyújt segítséget 

a Fiatal Írók Szövetségének négy műhelye – Bicskanyitogató (próza); 

Fiume (műfordítás); Kömény (költészet); Kritikustusa (kritika, esszé, 

tanulmány) –, illetve a FISZ Műhely rovat szerzői. Fontos szerepe van 

a portál életében a képzeletbeli forró drótnak, amit a helyszíni tudósí-

tások közlése jelent: szándékaink szerint valamennyi, a Szépirodalmi 

Figyelőhöz és a Fiatal Írók Szövetségéhez kötődő könyv- és lapbe-

mutató, diskurzus, esemény követhető lesz majd a SZIFONline-on. 

Emellett a kortárs kulturális szcéna széles rétegeinek szemlézésére, 

letapogatására is kihívást érzünk.  Különös tekintettel az irodalom- és 

kultúratudományos szektorra: interjúsorozatot közlünk tudósokkal, 

egyetemi oktatókkal, friss könyveiket recenzáljuk, csaknem egyedüli-

ként a kulturális portálok közül.

Hamarosan elindul a „metakritika” alrovat: a SZIFONline-on kö-

zölt kritikák kritikája, a kommentár, a refl exió terepe. S a leginkább 

dédelgetett elképzelés: sajátos formában újraéleszteni az episztola ha-

gyományát szépírók széles közreműködésével. De ez még a jövő zenéje. 

Pár évvel ezelőtt Porczió Veronikával eljátszottunk azzal a gondolat-

tal, hogy Kovács András Ferenc egyik personája – jelesül Lázáry René 

Sándor – köré kortárs versnyelveket, kontextusokat hozunk létre. 

Olyan szerzőket sikerült megnyerni e halálosan komoly játékhoz, 

mint például Kukorelly Endre, Németh Zoltán, Demény Péter, Vörös 

István. Beleavatkoztunk az alakuló hagyomány talán ebben a pillanat-

ban is alakuló alakulatába. Egy gyűjtőnév, Lázáry René Sándor forrás-

vidékére. Ha akarom, episztola ez is. Vajon Lázáry kaphat még e-mailt? 

Ha igen, megnyitja vagy felbontja? Elképzelem, amint tallóz. Tölt. 

Szifonból.

– Ha végezetül megengedsz egy személyesebb kérdést: neked mint gya-

korló költőnek és a hazai irodalmi szervezeti élet szereplőjének mi jelenti a 

fő kihívást az online lapszerkesztésben?

– Az előző kérdésre adott válaszban megfogalmazott tervek ele-

gendő kihívást jelentenek.


