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Egri Sándor

Folyóirat-lét '91
Vesztesei-e az elmúlt egy-másfél év

változásainak a vidéki magyar folyói-
ratok, amelyek majd mindegyike a lét-
nemlét határára sodródott az esztendő
elején? Sok helyütt úgy tűnt, az új helyi
hatalom éppen azokat állítja kény-
szerűségből (?) féke, akik elöljártak az
előző rendszer bástyáinak bontogatásá-
ban. Az igaz, hogy ma már termé-
szetes: lapok, folyóiratok szűnnek meg
s támadnak föl újra, ám amilyen
könnyű valamit megszüntetni, annál
nehezebb újjáéleszteni.

A helyzet is alaposan megváltozott,
hiszen manapság nem rejtőzik sorok
közé a mondanivaló. A politika, a poli-
tizáló magánvélemény, ellenvélemény
régen elvesztette egykori hamvasságát.
Kérdés, nyíltak-e ezzel új távlatok a
vidéki folyóiratok előtt, vagy politikai
csemegék híján el-elsüllyednek, bele-
szürkülnek az érdektelenségbe.

Vagy éppen ellenkezőleg: a kultúra
intézményeinek folytonos megnyirbá-
lása közepette még nagyobb hangsúlyt
kapnak-e az egyelőre életben hagyot-
tak?

Az Olvasó bizonyára belátja és
megbocsátja, ha az esztétikai célok, a
kitűzött irányok mellett több szó esik
ezúttal az anyagelvű létről, a szomszé-
dos tájak folyóiratainak - nem tanulság
nélküli - megjelenési körülményeiről.
Annál is inkább, hiszen a folyamat -
akár az előállítás, a finanszírozás mi-
kéntjeit, akár a célok, a lehetséges táv-
latok újrafogalmazását tekintjük - nem
kerülte el a Jászkunságot sem.

Szándékosan választottunk három,
a Dunától keletre eső országrészben
megjelenő folyóiratot - a kecskeméti
Forrást, a debreceni Alföldet és a mis-
kolci Holnapot -, egyaránt keresve
azonosságukat és különbözőségüket. A
főszerkesztőikkel készült beszélgetés-
re a 19. Tokaji írótábor nyújtott alkal-
mat.

A művészet
létjogosultságát
sohasem az anyagi
haszon reménye adja!

Az Alföld a legnagyobb hagyomá-

nyú „vidéki" folyóirat. Több mint négy
évtizede - pontosan negyvenkét éve -
jelenik meg a Hajdúság fővárosában.
Példányszáma 2 000, ebből 1 200 az
előfizetőké. A három főállású szer-
kesztő munkáját két technikai alkalma-
zott segíti. A szerkesztőség az idén 6 és
félmillió forintból gazdálkodik. A fő-
szerkesztő Márkus Béla.

- Az elmúlt év végén vészjósló híra-
dásokjelentek meg: veszélyben az Al-
föld, lemondott róla a megyei önkor-
mányzat. Mennyire voltak valósak a
félelmek? Hogyan éltétek túl mégis?

- Nemcsak az Alföldről, hanem a
Kodály kórusról is lemondott a megye,
úgyhogy nem túloztak az újsághírek.
Volt olyan időszak, amikor nyomdába
sem küldhettük a lapot, éppen a romá-
niai magyar irodalom számát, amíg
meg nem érkezett a kiadóhoz a Soros
Alapítvány pénze. Ebben az évben a
városi önkormányzat nyújt támogatást
az Alföldnek, illetve a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium pályázatán
nyertünk el tekintélyes összeget. A vi-
déki folyóiratok közül mi kaptuk a
legtöbbet, ezt kitüntetésnek is tartjuk.
Egyelőre tehát így menekült meg az
Alföld. Hogy mi lesz jövőre, arról fo-
galmam sincs! Mindenesetre arra föl
kell készülnünk, hogy az anyagi támo-
gatás egyre nehezebben csepereg. To-
vábbra is számítunk Debrecen önkor-
mányzatára, bízunk a minisztérium-
ban. Létrehoztuk az Alföld Alapít-
ványt, amely - reméljük - némi bizton-
ságot nyújt folyóiratunk folyamatos
megjelenéséhez.

- Az Alföld mint szellemi műhely
mindig is előkelő helyzetben élte meg a
maga „vidékiségét" Debrecenben, a
kálvinista Rómában, a kultúra évszáza-
dos fellegvárában, körülvéve egyete-
mekkel, főiskolákkal, akadémiai intéze-
tekkel. Milyen volt a hely szelleme
Debrecenben tegnap, s milyen ma?

- A pártállamban a helyi hatalom a
folyóiraton is számonkérte a helyi jel-
leget, a „proletár szellemiséget". Ez a
számonkérés szerencsére elmúlt.
Ugyanakkor nyomaszt a közöny, az
érdektelenség. Eladható-e a mi szel-

lemi értékünk, akad-e rá vevő a piacon,
van-e szem, amelyik figyel ránk?
Mindez még nem derült ki egyértelmű-
en. Ez persze nem helyi sajátosság, így
van mindenütt: vidéken s a fővárosban
egyaránt.

Köszönöm a szellemi műhelynek
szóló minősítést, és mindjárt hadd
büszkélkedjek: éppen most fog megje-
lenni az Alföld Stúdió esedékes kiad-
ványa. Két évtizedes a hagyományuk
azoknak az antológiáknak, amelyek öt-
öt évenként egy-egy új irodalmár-nem-
zedék számvetését tárják az olvasók
elé. Ez például olyan hagyomány, ami-
lyennel más vidéki városban nem talál-
kozni.

Viszonylag rendszeres a műhely-
munka az Alföld Stúdióban. A fiatal
alkotók ott mutatják be elsőként friss
műveiket, találkoznak írókkal, iroda-
lomtörténészekkel, kritikusokkal,
szokják a szerkesztőség légkörét. Az
Alföld Stúdióból „nőttek ki" szerkesz-
tőtársaim: Aczél Géza és Keresztúry
Tibor, Bertha Zoltán és Mészáros Sán-
dor, továbbá - a teljes felsorolás igé-
nye nélkül - olyan alkotók, mint Kul-
csár Szabó Ernő vagy Nyilasy Balázs,
de onnan „származik" Ablonczy Lász-
ló, a Nemzeti Színház igazgatója is.

Való igaz, az egyetemekkel, első-
sorban a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemmel szoros a kapcsola-
tunk. Hogy mennyire az, arra csupán
példaként említem meg: az Alföld ko-
rábbi főszerkesztői félállásban egyete-
mi oktatók, félállásban folyóirat-fő-
szerkesztők voltak. Tény, hogy az
egyetem kitűnő háttérintézményünk,
szerencsére folyamatosan jönnek hoz-
zánk is a fiatalok, soha sem okozott
gondot a szerkesztőségben az utánpót-
lás.

- Hogyan fogalmazódik meg szá-
motokra napjainkban - túl a pillanat-
nyi „gazdasági válságon" - a vidéki
folyóirat-lét jogosultsága?

- A kérdés ilyen fajta fölvetése
érvénytelen! Egy művészi produkció,
egy művészeti teljesítmény - legyen az
film, színház, képzőművészet vagy iro-
dalom - létjogosultságát soha sem az
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anyagi haszonelvűség határozza meg,
hanem az a szellemi környezet, amely-
nek lenyomata például a folyóirat. Mi a
folyóirat? Az országban, a környező
országokban, a nagyvilágban élő ma-
gyar - és nem magyar - írók, költők
megjelenésének helye, publikációs le-
hetősége. A folyóiratot meg lehet szün-
tetni, azzal meg lehet spórolni vala-
mennyi pénzt, esetünkben ezt a 6,5
millió forintot. De hová vezet, ha
„megtakarítjuk", eltüntetjük az ország
szellemi életét?

- A sommásan rendszerváltásként
emlegetett változások eredményekép-
pen nyíltak-e új távlatok a magyar
irodalom, a vidéken szerkesztett folyói-
ratok előtt?

- Lezárultak a korábban oly népsze-
rű dokumentatív, szociografikus iroda-
lom távlatai. Mára már érdektelenség-
be ütközne a kitelepítések, a hadifo-
goly-lét, a szovjetunióbeli száműzetés
még oly valósághű megjelenítése is.
Ugyanígy megszűnt az az izgalom,
amely a nemzetiségi sorsot, az erdélyi
vagy a nyugati magyar irodalom ittho-
ni megjelentetését kísérte. Ma teljesen
természetes Sütő András, Kányádi
Sándor, Gál Sándor, Markó Béla, Szé-
kely János, Határ Győző, Grendel La-
jos műveinek olvasása magyarországi
folyóiratokban.

Ha nyílt távlat, akkor az elsősorban
az irodalomról való gondolkodás távla-
ta. Ideológiai, politikai befolyásolástól
mentesen megfogalmazni - kizárólag
esztétikai, etikai mércével mérve -, mi
mire való az irodalomban. Távlatot
nyithat a korforduló abban az értelem-
ben, hogy szembenézzünk az elmúlt
negyven év magyar irodalmának érték-
torzulásaival, fölhívjuk a figyelmet az
elhallgatott értékekre. Ha valami, ak-
kor ez korjelenség lehet. Nem állítom
ugyanakkor, hogy egy idő után -
mondjuk az új választásokkor - nem a
politikusabb, gyakorlatiasabb témák
vonzzák majd ismét az olvasók egy
részét.

A vidéki irodalom
műhelyei a kultúra
szigetei

A Hatvani Dániel nevével jegyzett
kecskeméti Forrás jó évtizeden át való-

ságismeretével, szociográfiájával csá-
bította magához az olvasót. Kétezer
példányban jelenik meg Bács-Kiskun
megye önkormányzatának folyóirata.
Négy főállású szerkesztő készíti évi 6
milliós költségvetésből, ami az idén
pályázaton elnyert 700 ezer forinttal
egészült ki.

- A Forrást nem rendítette meg a
hatalomváltás?

- A rendszerváltás a kultúra válsá-
gával, egyfajta civilizációs válsággal
kapcsolódott össze. Iszonyatos dolog
átélni a kultúra leértékelődésének fo-
lyamatát; belső feszültségekkel, napi
gondokkal jár mindez - mondja Fűzi
László főszerkesztő. Ebben az időszak-
ban a megőrzést - a lap megőrzését -
tartom a legfontosabbnak, s bár volt
olyan hang is, amely a „mennyiséget",
a csak helyi szerzők jelenlétét követel-
te a lapban, örömmel mondom, hogy a
megyei közgyűlés 199l-re biztosította
a költségvetésünket. Úgy gondolom,
nagy baj volna lapunk létjogosultságá-
ról győzködni bárkit, végül is a Forrás
az egyedüli irodalmi műhely Bács-Kis-
kunban. Óhatatlanul feladatunk szem-
benézni a megye irodalmi hagyomá-
nyaival. Ne tűnjön szerénytelenségnek,
hiszen csupán a tényt rögzítem: a Du-
na-Tisza közén a Forrás képviseli az
irodalmat. Nincs erre más intézmény.
Nincs olyan intézmény sem, amely he-
lyettünk megrendezné az esedékes író-
olvasó találkozókat. Mi havonta meg-
tesszük.

Véleményem szerint természetes is,
hogy akkora megye, mint Bács-Kis-
kun, támogatja a művészetet, az irodal-
mat. Hogy legyen irodalmi folyóirata a
megyének, az ugyanolyan fontos, mint
hogy van múzeuma, képtára, színháza.

Ugyanakkor legfotnosabb teendő
számunkra is a lét folyamatosságának
megőrzése. Persze megőriznünk a fo-
lyóiratot nem önmagáért, hanem a ben-
ne megjelenő gondolatért kell, s ezt
csak szellemi igényességgel tehetjük.
Ha úgy tetszik, ez most a lecke. Mert
ha ma valami megszűnik, azt nemigen
lehet újjáteremteni. S úgy gondolom, a
lap megőrzése évente újabb és újabb
feladatokat ad majd. Hadd tegyem hoz-
zá, a mai viszonok között furcsa lenne,
ha nem így lenne.

- Küzdött-e, küzd-e a Forrás a vidé-
kiséggel?

- Nem érzem vidékinek! Országo-

san jelentős szellemi műhelynek hi-
szem, olyan lapnak, amelyben tovább-
ra is fontos helyet foglal el a valóságis-
meret, a szociográfia, amely átalakul-
hat írói esszévé is. Talán nem túlzás
állítanom: a Forrás híd a határainkon
túl élő magyarság számára is.

A vidékiségnek - mindössze föld-
rajzilag - annyi a következménye,
hogy nem naponta találkozunk, hanem
levelezünk barátainkkal, kollégáink-
kal. Szívesen vállaljuk a hely szelle-
misége ránk rótta feladatokat: foglal-
kozunk régiónk történetével, néprajzá-
val, ám ezt nem provincializmusból -
„vidékiségből" - tesszük, hanem ön-
ként, nagyon is tudatosan. Előnye is
lehet a fővárostól való távolságnak: a
Forrást elkerülik bizonyos divatok.

- Hogy vélekedtek egyes vidéki fo-
lyóiratok anyagi megrendüléséről?

- Nagyon nagy baj lenne, ha ezek a
- többségükben azért szerencsére meg-
maradt - vidéki lapok megszűnnének,
hiszen az ország szellemi élete veszte-
ne színéből. Az irodalom, a szellemi
élet éppen olyankor szorulna vissza a
fővárosba, amikor az önkormányzati
gondolkodás, a regionális gondolkodás
még csak csírájában létezik, de már
létezik. És még valami: ezek a szellemi
műhelyek kicsit előőrsei, előkészítői
voltak a rendszerváltásnak, szerkesztő-
ik olykor falakba ütköztek, sokszor
fejjel rohantak a falnak, ám azok a
falak mégiscsak ledőltek - valameny-
nyire nekik is köszönhetően.

- Mi most a feladat?
- Elsősorban az értékőrzés! E vidé-

ki irodalmi műhelyek a kultúra szige-
tei. Igaz, hogy ma az irodalomnak ön-
magával kell törődnie, s ehhez az értő
közönséget felnevelni, hiszen koráb-
ban sokan jórészt a politikumért olvas-
tak folyóiratot. Ugyanakkor tévedés
azt mondani, hogy ma nem politizál az
irodalom. Dehogyisnem! Korántsem
olyan stabil, olyan tökéletes, olyan
megváltoztathatatlan ez a rendszer! Az
igazi alkotó nem is engedheti meg
magának, hogy ne gondolkozzon a
szűkebb és a tágabb közösség dolgai-
ról. Azt gondolom, az irodalommal
foglalkozóknak még egy-két nemzedé-
ke - ha úgy tetszik, kötelezően - egya-
ránt benne él majd az irodalomban és a
politikában.
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A művészet nem ismer
megyehatárokat

A legnagyobb észak-magyarországi
megyében, Borsod-Abaúj- Zemplén-
ben negyedszázadon keresztül jelent
meg a Napjaink, a megye irodalmi,
művészeti, kritikai folyóirata. Tavaly
megszűnt a Napjaink, helyére lépett a
havonként megjelenő Holnap és a ne-
gyedévenként napvilágra kerülő Orp-
heus, a tiszta esztétikai értékek folyói-
rata.

A Holnap főszerkesztője Serfőző
Simon, Zagyvarékas szülötte, József
Attila-díjas író, költő. A lap 2 500
példánnyal indult, ma 2 000-ben jele-
nik meg.

- Az egy-két éve indult irodalmi
lapokat hihetetlen mértékben nyo-
masztja az ismeretlenség. Éppen akkor
kerültek utcára, amikor az irodalom is,
a politika is elveszítette korábbi érde-
kességét. A Holnapra ez különösen
igaz. A Napjainknak például mégis
csak volt valamennyi előfizetője, mi a
nulláról indultunk. Eleve nem csak me-
gyében, hanem jóval tágabb régióban,
a határokon túli magyarságban, s az
egyetemes magyar irodalomban gon-
dolkodtunk. Miskolc, Kassa, Ungvár,
Nyíregyháza, Hger, Sárospatak szín-
házi, képzőművészeti, zenei, irodalmi
életére, e táj társadalmi jelenségeire
egyaránt figyelünk. Arra törekszünk,
hogy ez a szemlézés országos érvényű
legyen, a provincializmust elutasítjuk.
Hisszük, hogy az itt tapasztaltak más-
hol is érvényes mondanivalót hordoz-
nak. Ez is lehet egyfajta kitörés a vidé-
kiségből, különös tekintettel arra, hogy
Kassának, Ungvárnak soha sem volt
irodalmi folyóirata. Igaz, hogy most
Kárpátalján megjelenik a Hatodik síp,
mégis azt gondoljuk: a Holnap közve-
títő szerepe nem hanyagolható el. Na-
gyon fontos számunkra, mi történik a
Felvidéken, Kárpátalján és viszont: az
otthoniak is érzik, érezniük kell, hogy
nem választanak el bennünket véglege-
sen és végletesen a határok. Ezért so-
roljuk a Holnap szerkesztői, lapunk
belső munkatársai közé például Gál
Sándort, aki időközben főszerkesztő-
helyettessé lépett elő, vagy Farkas Ár-
pádot, aki a lap főmunkatársa. Minden-

nek megfelelően a Holnap eljut a Fel-
vidékre, eljut Erdélybe, Kárpátaljára.

- Milyen anyagi körülmények kö-
zöli, közé született a Holnap?

- A megyei tanács biztosította az
induláshoz szükséges pénzt, a megyei
önkormányzat örökölt bennünket. Há-
rom főállású szerkesztő, két szerződé-
ses főmunkatárs s a különböző rovatok
vezetői „állították elő" egy éven ke-
resztül a lapot. Hogy mennyiből, az
őszintén szólva követhetetlen volt. Mi
magunk négy millióval számoltuk az
első évfolyam költségeit. Ez év szep-
temberétől Miskolc város 1,5 milliójá-
val és a megye 500 000 forinttal támo-
gat bennünket. Ennyivel az év végéig,
jövő év tavaszáig kihúzzuk, csak hát
tapasztalatból számítunk az év eleji
hónapok költségvetési űrére, s ez alatt
az idő alatt is a lapnak meg kell jelenni.
Ezért döntöttünk az alapítványi háttér
mellett. Kiderült, hogy a megyei ön-
kormányzatnak - mint hivatalnak - a
kiadói munka púp a hátán. Kény-
szerűen magunkra vállaljuk a kiadói
feladatokat is. Eredetileg is így akar-
tunk indulni, de egy éve még ez nem
volt lehetséges. Most már a megyei
önkormányzat is így látja jobbnak.

- Miskolc, a szocialista ipar koráb-
bi fellegvára az utóbbi fél évtizedben
kétségbeesett és nem is sikertelen tö-
rekvéseivel bizonyítja: a város ugyan-
úgy - ha nem jobban - igényli a humán
kultúrát, mint a kohó- és bányamérnö-
köket. A Nehézipari Műszaki Egyete-
men hamar gyökeret vert jogászképzés,
a bölcsészettudományi magánegyetem
a friss hajtásai azoknak a törekvések-
nek, amelyeket - Miskolc színházi és
képzőművészeti élete iránti fogékony-
sága mellett - a város humán értelmi-
sége úgy látszik, mindig is hordozott.
De vonzza-e a munkanélküliségről el-
híresült iparvidék az írókat?

- Örömmel mondhatom, a Holnap
nem érzékeli, hogy a magyar írók több-
sége Budapesten él. Manapság bárme-
lyik vidéken szerkesztett folyóirat,
amely határozott arcélű, komoly szán-
dékú, ugyanúgy képes megszerezni az
elsőrangú író munkáit, mint egy fővá-
rosi. Ebben a tekintetben kiegyenlítő-
dött a terep. Ma már egyáltalán nem
megalázó vidéken szerkesztett lapban
megjelenni, éppen ezért az sem jellem-

ző, hogy az írók vidékre kizárólag
gyengébb műveket küldenének. Ter-
mészetcsen korántsem rendelkezünk
olyan anyagi kondíciókkal, mint
egyik-másik fővárosi lap, de a közös
nyomorúság egyféle sodor bennünket.

- A Holnap sajátos szerepét is szem
előtt tartva érdeklődöm: nyílt-e új táv-
lat ezen új folyóirat előtt?

- A Napjaink a rendszerváltáskor
inkább bezárult, sem mint nyitott vol-
na. Ezért volt törvényszerű a megszű-
nése. A Holnapot félelem nélkül szer-
keszthetjük, nem kell tartanunk a hata-
lom közbeavatkozásától, retorziójától.
Ez természetesen a szerkesztői felelős-
ség megnövekedésével jár együtt. Ám
ténylegesen kiteljesedhetnek az alkotói
szándékok. A rendszerváltás Csehszlo-
vákiában, a Szovjetunióban, Romániá-
ban is valóban új távlatokat nyitott: a
határokon keresztül természetes mó-
don közlekedhetnek a kéziratok,azt
nem mondom, hogy a folyóiratok, az
olvasnivaló is.

- E kitágult horizont alatt nem szen-
vednek-e hátrányt a helyben, a város-
ban, a megyében alkotók?

- Valószínűleg minden megyében
föl-fölmerül a kérdés, amelyet legelő-
ször bizonyára a mecénások fogalmaz-
nak meg: milyen mértékben foglalkoz-
tatja a helybéli írástudókat a helyben
szerkesztett folyóirat. Ez bizony olyan
elvárás, amelyet a folyóiratok szer-
kesztőinek nem könnyű elfogadniuk.
Az irodalom - a művészet - nem ismer
megyehatárokat, ahogy a Holnap szán-
dékait érzékeltettem, még országhatá-
rokat sem. Nincs - soha nem is volt -
csak debreceni, csak miskolci, csak
szolnoki irodalom. Ez olyan ellent-
mondás, amelyen a kultúra támogatói-
nak fölül kell emelkedniük. Fenntartás
nélkül meg kell bízniuk a szerkesztők-
ben, abban, hogy értenek szakmájuk-
hoz, az irodalomhoz, a lapcsináláshoz,
s hogy érvényes mondanivalót képesek
közvetíteni olvasóikhoz. A lapok szín-
vonalát a szakma mérlegeli. S ha a
szakma úgy ítéli meg, hogy egy folyói-
rat tartalmas, fontos, életrevaló, akkor
ezt az értékítéletet fogadják el a helyi
mecénások.


