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(1. rész)
 

A  Tiszatáj eltávolodott a helyi hagyományoktól, nincs
tekintettel a szegedi szerzõkre, és a városhoz kötõdõ tematika
sem jelenik meg a folyóiratban. Ezzel és ehhez hasonló

megjegyzésekkel illette Péter László irodalom- és helytörténész, a
Somogyi-könyvtár egykori igazgatója, Szeged város díszpolgára az
irodalmi lapot a Délmagyarországban 2012. szeptember 13-án
megjelent olvasói levelében. A változás fõ okaként említette a
“vajdasági megszállók”-at, Hász Róbert fõszerkesztõt és Orcsik Roland
szerkesztõt, akik 2011-ben vették át a folyóiratot. Péter László írásának
befényképezett változatát teljes terjedelmében közöljük.

Péter László olvasói levelét másik két reagálás is követte a helyi
napilapban. Az egyikben Szuromi Pál megvédte a jelenlegi
szerkesztõséget, míg Kovács Miklós hozzászólása Péter László
felvetéseit erõsíti. Mindkét írást elérhetik cikkünk alatt csatolt fájlként.

Az új szerkesztõség 2011-ben nem tett közé olyan írásos program-
nyilatkozatot, amelyben szerepelnének a Tiszatáj legfontosabb
célkitûzései, a helyi hagyományokhoz fûzõdõ viszony körvonalazása.
Feltételezhetõen ezt Hász Róbert fõszerkesztõi pályázata
tartalmazhatta, amely nem érhetõ el nyilvánosan. Az elmúlt év
szeptemberében az egyik lapszámbemutatón a következõk hangzottak
el: “A Tiszatáj országos lappá vált, azonban az az elvárás is megfo-
galmazódik felé, hogy úgy legyen értékmegõrzõ, hogy helyi értékekre
is koncentráljon. Olykor pedig nehéz megõrizni az egyensúlyt.”  A
kétféle, helyi és országos igény közötti egyensúlyozás szükségességérõl
pedig Hász Róbert így nyilatkozott: “Ha már eljutottunk az országos
olvasottságig, nem léphetünk vissza”.

A Tiszatáj folyóiratot, a 2011 óta mûködõ új szerkesztõséget az
elmúlt hetekben erõs kritika érte, amely szerint a lap
eltávolodott a szegedi hagyományoktól, így nem tölti be a

várossal szembeni hivatását. Az eddigi egyoldalú vitát foglaltuk össze,
és megszólaltattunk néhány érintettet.

“Vajdasági megszállók”

és “tájidegen” Tiszatáj?
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A Békéscsabához kötõdõ Bárka folyóiratnál viszont a fenntartó által
elvárt gyakorlat a Békés megyei szerzõk megjelentetése, és idõnként
százalékos kimutatás is készült a lapban megjelenõ helyi írók, költõk
arányáról. Talán ez és az ehhez hasonló precedens, valamint a
lokálpatriotizmus szelleme sarkallhatta Péter Lászlót arra, hogy
elmarasztalja a szerkesztõséget. Érveit Kovács Miklós még azzal
egészíti ki, hogy a Szeged pénzébõl megjelenõ folyóiratnak kötelessége
lenne a helyi témákra és a szegedi olvasóközönségre is tekintettel
lennie. A lap azonban a város és a megye támogatása mellett a
Szerencsejáték Zrt. és az NKA támogatását is élvezi, tehát nem
kizárólag Szeged és a megye a fenntartója.

A Péter László hiányolta helyi szerzõ azonban nehezen definiálható
fogalom, hiszen sem a születés helye, sem a bejelentett lakcím nem
tesz senkit a hivatalos okmányokon túl szegedivé. Ha viszont
végiglapozzuk a Tiszatáj 2012-es szeptemberi számát, akkor jócskán
találhatunk Szegedhez kötõdõ szerzõket. Lázár Bence András a helyi
egyetem orvostanhallgatója, Pál Sándor Attila a szegedi bölcsészkar
magyar szakos hallgatója, Szajbély Mihály pedig a szegedi egyetem
oktatója. Emellett Mikola Gyöngyi irodalmár a városban él néhány
évtizede, bár születési helyét tekintve akár õ is találva érezhetné magát
a “vajdasági megszálló” kifejezéstõl. Pál Sándor Attila ráadásul a szegedi
Lázár Bence András kötetérõl írt recenziót, míg az említett szerzõk a
városban élõ írók, költõk gondolkodására is igen nagy hatással lévõ
vajdasági szerzõ, Tolnai Ottó alkotásait elemzik. 

A szegedieknek valójában nem lehet panaszuk, ha helyi szerzõket és a
városhoz kötõdõ tematikát szeretnének olvasni. A Tandi Lajos
fõszerkesztésével készülõ Szeged címû folyóirat ugyanis szinte kivétel
nélkül eleget tesz a Péter László-féle kritériumoknak, bár internetrõl
összeollózott, a szerzõi jogokat súlyosan megsértõ tartalma etikailag
kérdõjelezi meg a lap hitelességét. Ez a helyzet a Szegedtõl Szegedig
antológiával is, amely a terjesztés hiányosságai miatt a város polgárainak
is nehezen beszerezhetõ. Ha azonban fiatal, kortárs, a szegedi szellemiséget
magán hordozó igényes kiadványt keresünk, akkor a Szeged effekt
antológia elsõ és második része mindenképpen eleget tesz “táji
hivatásának”. De ilyen kezdeményezésnek tekinthetõ a SzegediLap is.

A Tiszatájat ért kritika számos, a város kulturális életét alapjaiban
érintõ kérdést is felvet. Létezik-e a városnak saját, a helyi szellemiséget
megjelenítõ irodalma? Hogyan hat a vajdasági kultúra Szeged város
életére? Mi a feladata a Tiszatájnak? Két generáció vagy inkább két
mentalitás összeütközésének lehetünk tanúi? A Szegedet jellemzõ
évszázados nyitottság, amely befogadta a különbözõ nemzetiségeket a
18–19. században, a kolozsvári egyetemet 1921-ben és a balkáni háborúk
elõl ide menekülõ vajdasági magyarokat, mára problémává vált?

Az elmúlt héten megkerestük Hász Róbertet és Orcsik Rolandot,
akik nem kívántak reagálni a Tiszatájat ért támadásokra. A lap egykori
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szerkesztõje, Ilia Mihály kérdéseinkre azzal válaszolt: nem szeretne
beleszólni a vitába. Emellett körkérdéssel fordultunk a Szegedhez
kötõdõ értelmiségiekhez, a Tiszatáj olvasóihoz és szerzõihez, hogy
megkérdezzük véleményüket a lap körül kialakult vitáról. A
továbbiakban a beérkezett válaszokat olvashatják.

(2. rész)
 

– Mi a véleménye a Délmagyarországban 2012. szeptember 13-án
megjelent, Péter Lászlótól származó olvasói levélrõl?

– Bíró-Balogh Tamás, irodalomtörténész, a szegedi
egyetem oktatója: Péter László azon kevés ember közé tartozik,
akitõl Szeged hely-, irodalom- és mûvelõdéstörténete az elmúlt
több mint fél évszázad alatt nagyon sokat kapott. Korábbi mûvei
– legyenek azok összegzõ munkák vagy cikkek-tanulmányok,
sajtó alá rendezések vagy szerkesztések – szerves részei a város
kultúrtörténetének, a késõbbi kutatók számára jelentõs részük
megkerülhetetlen. (Egyetemi hallgatóként én is sokat tanultam
tõle, textológiából.) Ez a mostani cikke azonban nem szerencsés:
egy idõs, megkeseredett és talán sértõdött ember rosszindulatú
írása. Ráadásul tele van tárgyi tévedésekkel – ezt a fiatalabb
Péter László nem bocsátaná meg –, melyeket hosszasan lehetne
sorolni. Egy olyan fölösleges indulatkeltõ írás, amely
megírásának szándékai homályosak: eredetileg vélhetõen
valóban a “tájjelleg” féltése írathatta, de másra sikerült.
Célközönsége nem is a Tiszatáj olvasói: a Délmagyarországot
nagyobbrészt olyanok (is) olvassák, akik a Tiszatájat nem, így
nem is alkothatnak pontos képet a vitáról. Péter László azonban
díszpolgár, sokak számára sokat jelent a szava, és ez adja
cikkének veszélyét: a témában nem jártas, a Tiszatájat nem
ismerõ, de befolyásolható tömeg e cikk által formálja meg saját
véleményét.

És még egy dolog: a cikkre két válasz érkezett, az elsõ Szuromi
Páltól, aki a Tiszatáj Alapítvány egyik kurátora, a második pedig
Kovács Miklóstól, a Tiszatáj egy korábbi szerkesztõjétõl. Ez

Az alábbiakban Bíró-Balogh Tamás, Gaborják Ádám, Sisák Gábor
és Szajbély Mihály reakcióit olvashatják.
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utóbbi cikk még rosszindulatúbb, mint Péter Lászlóé, írója
tételesen  bevallja, hogy a lap új szerkesztõségét elõre
“feljelentette” a megyei önkormányzatnál stb. Sajnos, ez a cikk
is – de nem a gesztus – Péter László írásának következménye.

– Gaborják Ádám, egykori szegedi egyetemista, a József
Attila Kör elnöke: Röviden: elkeserítõ. Kicsit hosszabban:
felháborító, számos emberre nézve sértõ és kirekesztõ, továbbá
megint felesleges vitákat gerjeszt, amiken már ideje lenne
túllépni itt a kopár szik sarján. Sajnálom, de úgy tûnik, mintha
a szerzõje nem sokat érzékelne Szeged mindennapjaiból.
Tanulság: az elegancia ezek szerint mégsem csak tanult szokás,
hanem alkati kérdés is. Alighanem bölcsebb lenne nem
komolyan venni és legyinteni rá, én legalábbis egyre inkább
így kezelem. Mindenesetre remélem, a körülötte kialakult vita
visszhangjának köszönhetõen csak többen fogják majd olvasni
a Tiszatájat.

– Sisák Gábor, középiskolai tanár a szegedi egyetem
gyakorlógimnáziumában: Péter László tanár úr olvasói levele
nem tetszik. A sajátos kozmopolitizmus söprûjével takarító
vajdasági megszállókkal való riogatás, az efféle indulatosság
eleve kizárja a higgadt értékelést, az érvelõ kritikát. A patinás
lap arculatáról (“hivatásáról”, “rendeltetésérõl”) lehet és kell
beszélgetni. Tisztában vagyok vele, hogy az olvasói levél
mûfajának keretei erre nem elegendõk. Péter László provokál,
minden bizonnyal a szívügyének tekintett folyóiratért aggódva,
jó szándékkal, de rossz szájízt okozóan.

– Szajbély Mihály, a szegedi bölcsészkar egyetemi tanára:
Szomorú lettem, amikor a végére értem. Péter Lászlót, a kiváló
textológust és irodalomtörténészt, egyetemi szobatársamat,
mindig nagyra becsültem. Nagyra becsültem egyebek mellett
azért, mert helytörténeti munkái sem váltak soha provinciálissá.
Mintha sohasem hitt volna abban, hogy a helyi csak a helybeliek
számára lehet érdekes, miközben mindig világossá tette, hogy
ami nemcsak a helybeliek számára érdekes, az ezer szállal
kötõdik a helyhez, máshol aligha születhetett volna meg. A
helyit éppen potenciális közönségének tágassága különbözteti
meg a helyi érdekûtõl, miközben a helyi közönség sem csak a
helyi érdekû iránt érdeklõdik. Péter László helytörténeti
publikációi, úgy tûnt számomra, mindig ennek a felismerésnek
a jegyében születtek. Most, amikor a Tiszatájat nem is csupán
csak a helyi, hanem a helyiek számára reklamálja, mintha
elfeledkezett volna errõl.
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– Ön szerint betölti-e a Tiszatáj a Péter László emlegette sajátos
hivatását: “a Város és Délkelet-Magyarország tollforgatóinak író-
nevelését, olvasóinak a táj múltjával, jelenével, jövõjével való
megismertetését, a hely szellemébõl fakadó föladatok öntudatosítását”?
Jogos-e a számonkérés?

– Bíró-Balogh Tamás: Feltehetõleg a szõregi magányában
élõ Péter László nem követi napjaink irodalmának alakulását,
különben nem írt volna olyat, hogy a lap utolsó három
számában nincs, illetve alig van helyi szerzõ. Ez a fogalom,
hogy “helyi szerzõ”, amúgy is problémás, maga a cikk nem
definiálja. Én úgy értelmezem, hogy “szegedi” az a szerzõ, aki
valamilyen módon kötõdik a városhoz: vagy itt született, vagy
itt élt, itt tanult, itt él, itt tanul, itt dolgozik, pl. itt tanít stb.
Ebben a tekintetben semmi különbség nincs pl. Radnóti Miklós,
Zalán Tibor és Kiss László között: egyikük sem Szegeden
született, de ide jártak egyetemre, miután azonban el is költöztek
a városból. Ebben a tekintetben nincs különbség Juhász Gyula
és Lázár Bence András között: mindketten Szegeden születtek
és itt éltek, illetve Bence él.

Ha Péter László követné az utóbbi évtizedekben született
magyar szépirodalmat, minden bizonnyal nem írta volna le
keserû véleményét, hogy az új szerkesztõség nem közli a “helyi”
szerzõket. Egy más fórumon összeszámoltam õket, közel
kéttucatnyian voltak csak az utóbbi három lapszámban. És ez
bizony nem kevés, valaki már szinte még túlzott
lokálpatriotizmussal is megvádolhatná a lapot. Jellemzõnek
tartom azt is, hogy a lap az inkriminált három havi számában is
– saját mindenkori hagyományaihoz illeszkedõn – több
egyetemi hallgatót tudhat szerzõjének, s van köztük olyan,
akinek éppen elsõ nyomtatásban megjelent publikációját közli.

Ami pedig a “szegedi” témák hiányát illeti: szintén csak az
elõzõ három lapszámból sorolnék pár példát arra, hogy igenis
jelen van az, amit Péter László hiányol. A szegedi születésû és
a piarista gimnáziumba járó Váraljai Anna pl. Ember a tûz
mellett címû írásában Kacziány Ödön szegedi éveirõl értekezik,
a SZTE bölcsészkarán tanító Marjanucz László pedig Egye-
temünk történetének elsõ évszázadairól címmel írt recenziót
egy egyetemtörténeti kötetrõl. Péter László mindkét témában
érintve van. S nem “szegedi” téma-e az, amikor egy irodalmi
lapban egy Szegedhez “köthetõ” íróról írnak? Ilyen írás pl. (a
Szegeden tanuló) Pál Sándor Attila bírálata Lázár Bence András
második verseskötetérõl, ilyen (a Szegeden tanult és itt tanító)
Kovács Krisztina recenziója a Szegeden tanult Kiss László
kritikagyûjteményérõl, ilyen Németh Zoltán kritikája a
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Szegeden PhD-tanulmányokat folytató Laczkor Gábor
kötetérõl, vagy ilyen Fekete J. József írása a Szegeden tanult és
jelenleg is itt élõ Mikola Gyöngyirõl.

Ugyanakkor amit Péter László a legjobban hiányol, az – kissé
szerénytelenségnek tûnhet – ott van a tiszatajonline.hu oldalon,
olyan “helyi” témákkal foglalkozó irodalom- és
mûvelõdéstörténeti írások, amelyek Juhász Gyulával, Bartók
Bélával, Radnóti Miklóssal stb. foglalkoznak, és Péter László
korábbi írásaira is hivatkoznak. (Megjegyzendõ ugyanakkor,
hogy a mai, fiatalabb generációkat a kultúra valóban más
területei foglalkoztatják, mint a hely- és helyi irodalom- vagy
mûvelõdéstörténet.)

– Gaborják Ádám: Miért ne töltené be? Ha összeszednénk az
elmúlt idõszakban publikáló szerzõk nagy részét és a választott
témákat, valószínûleg mind mellé pipát kellene helyezni. A
Tiszatáj új szerkesztõi csak még szélesebbre tárták a lap befogadói
horizontját, leginkább a kortárs magyar és nemzetközi tendenciák
bemutatása, valamint a tehetséges fiatal(abb) alkotók irányába
(akikkel  eddig leginkább az online folyóiratok foglalkoztak,
szerencsére). Ez Szeged a 21. században, s mindaz, ami errõl a
pontról látható a múltból és a jövõbõl. Mindezt úgy, hogy a korábbi
hagyományokról sem feledkeztek meg. Szerintem ez üdvözítõ.
Illúzió lenne azért azt elvárni, hogy ezeken a fogalmakon,
kitételeken ugyanazt értsük 2012-ben, mint 1947-ben. Az idõ nem
áll meg, legfeljebb az emberek fejében. Hogy kicsit
visszaforgassam a cikk állítását: az új seprû jól söpör, való igaz,
de azt már Harry Pottertõl is tudjuk, hogy igenis van különbség
a Jólsep-R széria, a Nimbus 2000 vagy a Tûzvillám között.

– Sisák Gábor: Nehéz ügy a tájékozódás és eligazodás a “táji
hivatás” és a provincializmus, az európai nyitottság-nyíltság és
a gyökértelen kozmopolitizmus széles és ingoványos
határmezsgyéjén… A regionális irodalom belsõ (erõ)viszonyait
nem ismerem. Néhány kivételtõl eltekintve sejtésem sincs a
szerkesztõk és szerzõk származásáról és származási
“szocializációjáról”.

– Szajbély Mihály: Az igény jogos, legfeljebb a táj jövõjével
való megismertetést venném ki az elvárások közül, mert ahhoz
nem szerkesztõnek, hanem látnoknak kellene lenni. A múlt és
jelen, mint téma, a helyi szellem, amennyiben az elõbb vázoltak
jegyében fogjuk fel, a környék tollforgatóinak író-nevelése,
amennyiben nem stilisztikai hibák javítását és dilettánsok
dédelgetését, hanem az arra érdemesek számára publikációs



111

lehetõség biztosítását értjük alatta, természetes elvárás. Kérdés
persze, hogy a régióhoz tartozónak tekintjük-e azokat az
egyetemistákat, akik idõnként nagyon távolról, esetenként az
ország határain túlról érkeznek hozzánk, eltöltenek itt néhány
évet, esetenként itt is maradnak, vagy rendre visszatérnek ide,
személyükben és publikációikban. Számomra ez nem kérdés.
Szeged mai kultúrájának legfõbb jellegzetessége, értéke és
vonzereje az a sokféleség, amit az õ sok helyrõl jött
(“gyüttmönt”) voltuk biztosít a városnak, s hogy most õk
megjelentek a Tiszatáj szerkesztõségében, az számomra egy
természetes folyamat eredménye, amelyet csak üdvözölni tudok.

– Péter László szerint “vajdaságiak szállták meg a szerkesztõséget”.
Létezik-e Szegednek saját irodalmi hagyománya? Milyen hatással van
a vajdasági (magyar) kultúra Szeged kulturális életére?

– Bíró-Balogh Tamás: Természetesen Szegednek van egy
irodalmi hagyománya, Dugonics Andrástól Lázár Bence
Andrásig. Ugyanilyen hagyománya van Debrecennek, Pécsnek,
Egernek stb. Hogy Budapestrõl ne is beszéljünk. Ez a szegedi
hagyomány elég jól feldolgozott, köszönhetõen éppen Péter
László, illetve Lengyel András munkásságának.

A vajdasági (magyar) kultúra és “Szeged kulturális élete”
szervesen összefügg, elsõsorban természetesen a földrajzi közelség
miatt. Kosztolányi Dezsõ a “Vajdaságból” ruccant át – élete elsõ
vonatútja során – Szegedre. Mások meg a Sínbusz Fesztivál
keretében ruccannak le Szegedrõl Szabadkára. De komolyabban:
a két közeli – valójában egy – térség kultúrája szétválaszthatatlan
egymástól. Csak mesterségesen lehetett szétválasztani, elõbb 1920-
ban, majd 1949-ben – ezt a mesterséges határt igyekezett Ilia Mihály
a hatvanas évektõl lerombolni, éppen a Tiszatáj szerkesztésével,
és ezt tartják-tartották szem elõtt utódai is.

Az pedig, hogy származása alapján rendeljünk valakihez
értéket, nagyon rossz emlékeket idéz fel. Egy adott irodalmi
vagy más mûvészeti alkotás esztétikai értékét sem lehet
meghatározni aszerint, hogy szerzõje hol született. Az, hogy
valaki a Vajdaságban született, miért lenne rosszabb, mintha
bárhol máshol született volna, és ha valaki Szegeden született,
még nem jelenti azt, hogy Nobel-díjat kell kapnia. Megjegyzem,
Péter László Jánoshalmán született, Szegedtõl közel nyolcvan
kilométerre. De ez sem jelent semmit.

– Gaborják Ádám: Alighanem ez a legízléstelenebb,
ugyanakkor legnevetségesebb része az egész cikknek. Látom is
magam elõtt a konkvisztádorokat: a félszemû vajdaságiak
tigrisbukfencet vetve lepattantak az Ezüst Nyílról és 3 fõs
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seregeikkel, valamint régi-új kollaboránsaikkal karöltve –
miután a Mignonban legurítottak egy jó tájjellegû sört –, a
páternosztert kihagyva inkább Batmanként az ablakot törték
be, hogy gyarmatukká tegyék a szerkesztõséget. Ráadásul
elindították káros propagandazsurnáljukat is Tiszatáj Online
címmel. Ugyan már!

Ezek a kérdések elõbb-utóbb a Brian élete címû film
filozofikus kérdéséhez vezetnek minket: mit adtak nekünk a
“rómaiak”? Ez egy meglehetõsen hosszú távú, intenzív és nagy
hagyományokkal rendelkezõ kulturális kapcsolat a két irodalmi
tér és diskurzus között, ami például már a 20. század elsõ felében
is létezett, nem mai találmány. Természetesen a mindenkori
ikonikus, meghatározó figuráival, akiknek írói és szervezõi
munkássága elég nagy hatással volt erre az irodalmi közegre,
pró és kontra. Mindezt nem lehet egy kézmozdulattal
kiradírozni a város mentális térképérõl vagy helyi könyvtárából.
A vajdasági irodalom progresszivitása – köszönhetõen talán a
nyugati, (poszt)modern kulturális-filozófiai trendek korábbi
reflexiójának is – a mai napig meglehetõsen inspiratívan hat
erre a közegre, Szeged kulturális élete pedig éppen a
transzferben, ennek közvetítésében játszott közre. Az a jó ebben,
hogy rá kell döbbennünk, a kulturális határok nem érnek véget
a városjelzõ tábláknál, hanem sokkal szövevényesebb és
izgalmasabb hálót rajzolnak ki, amiben mindig érdemes
felszedegetni a fonalakat. Mindezt elfojtani, kritizálni olyan,
mint a WC-be nyomni valakinek a fejét.

Egy másik nézõpontból azt mondhatnám, hogy Szeged
kulturális élete (következésképp a Tiszatájé) pedig talán mindig
is többféleképpen szervezõdött. Legalábbis szerény 10 évem
alatt ezt tapasztaltam. Erre pedig a legjobb példa a Virágzabálók,
a nem-szegedi “szegedi” Darvasi László legutóbbi regénye. Péter
László gondolatmenetét követve ezt leginkább csak
antropológiai közhelyekkel lehetne leírni: a helyi bennszülöttek
és (a leginkább az egyetem köré szervezõdõ) olykor letelepedõ
bevándorlók vagy az átutazók együttesen alakítják a kulturális
életet. A közös bennük, hogy mind a minõségre törekednek.
Mint “a Csongrád megye pénzébõl megjelenõ idõszaki
kiadvány” és nem mellesleg országosan elismert folyóirat, a
Tiszatáj ezt a változatosságot igyekezett lekövetni a története
során. Ennek köszönhetõen, ahogy másoknak, nekem is van
egy saját irodalmi és virtuális Szegedem. Ezt a Szegedet pedig
elég sokan írják, és sokan olyan “szegediek”, akik ezek szerint
nem a hely, de azért a lámpás szellemei.

– Szajbély Mihály: Szegednek természetesen van saját irodalmi
hagyománya, amelybe Móra és Tömörkény éppen úgy beletartozik,
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mint a távolról jött és messze távozott József Attila vagy Radnóti
Miklós. De a hagyomány nem a múlt lezárt darabja. Éppen
ellenkezõleg, hagyomány az, ami él a múltból, kapcsolódik a
jelenhez és folyamatosan bõvül a jelen múlttá válása által. Két-
három évtized múlva ennek a hagyománynak része lesz a mai
Szeged kultúrájának sokfélesége, nem ritkán jövevények által
megörökített, helyi színekkel kifejezett anti-provincializmusa,
része lesz az a Tiszatáj is, amelyet néhány hónapja – kifejezve a
város szellemi életének nyitottságát – jórészt a hajdani
Jugoszláviából jött szegediek szerkesztenek. Világra nyitottságukat
látva – mely a Szegedre költözött vajdasági kultúra legfõbb
hozadéka – biztos vagyok abban, hogy a helyi és helytörténeti
érdekû témák publikálásától sem zárkóznak el, ha azok Péter László
korábbi munkáinak szellemében és színvonalán íródnak.

– Mennyire tulajdonítható a Délmagyarországban kirobbant vita
két generáció nézetkülönbségei közti összecsapásnak?

– Bíró-Balogh Tamás: Mivel eddig nem túl sok vélemény
jelent meg nyilvánosan, és a Délmagyarországban megjelent
fanyalgó cikkek szerzõi (Péter László és Kovács Miklós) valóban
korosak már, annak tûnik. Ennek biztos megvan a magyarázata,
találgatásokba nem érdemes belemenni. A fiatalabbak pedig
leginkább a Facebook-on fejtették ki véleményüket.
Jellemzõnek tartom azonban, hogy az 1934-ben született Ilia
Mihály nem csatlakozott a háborgókhoz – és ez, a témát ismerõk
számára, minden hõbörgõ hangnál beszédesebb.

– Gaborják Ádám: Valójában itt több generációról
beszélhetnénk, s ezeket sem lehet ennyire élesen
szembeállítani. Én inkább kétféle irodalmi ízlés és mentalitás
különbségét érzékelem. Errõl leginkább az az anekdota fog
eszembe jutni, amit egy német egyetemrõl hallottam:
egyszercsak felbukkant egy fiatal, zöldfülû kutató, aki vitatta a
hatalmas elismertséggel rendelkezõ öreg, tanszékvezetõ prof
tételeit, mire X professzor meglátván a tehetséget, felkínált egy
helyet a tanszéken az ifjú titánnak, hogy rendben, tessék,
dolgozd ki az ellenvéleményed, minden lehetõséget megadok
hozzá. Nem tudom, a magyar kultúrában mikor fogunk már
erre a szintre elérni, s nem elgáncsolni minden a “mienktõl”
különbözõ, új vagy eltérõ kezdeményezést. Fogadjuk el, jön
egy másik, fiatalabb generáció, ifjú padawanok, akik máshogy
gondolkoznak a hagyományokról és jelenrõl, és hogy semmit
sem akarnak megszállni, hanem ugyanúgy a (magyar) kultúráért
akarnak tenni valamit, ahogy azt a mestereiktõl tanulták. Lehet
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köpködni, meg fanyalogni, de szerencsésebb erre büszkének
lenni és ugyanúgy teret adni ezeknek a gondolatoknak is.

– Szajbély Mihály: Nem hinném, hogy generációk
összecsapásáról lenne itt szó, inkább annak különbözõ
megítélésérõl, hogy kit és mit tekintünk ma szegedinek, illetve
mit tekintünk a Tiszatáj ma már több mint fél évszázados
múltjából élõ hagyománynak.

– Hogyan értékeli a Hász Róbert fõszerkesztésével, Annus Gábor,
Orcsik Roland és Tóth Ákos szerkesztésével készülõ lap rovatainak
összeállítását, a megjelentetett anyagok színvonalát?

– Bíró-Balogh Tamás: Nyilvánvaló, hogy tökéletes lap nincs.
Ez szintén nem helyfüggõ és nem szerkesztõségfüggõ. Minden
lapban vannak erõsebb és gyengébb írások, ez óhatatlan. Ilia
Mihálytól többek közt azt lehetett megtanulni, hogy minden jó
írás egy rosszat szorít ki a lapból. A Tiszatáj ebbõl a szemszögbõl
– a mindenképp mélypontnak számító ötvenes éveket
leszámítva, amikor nagyrészt a helyi dilettáns szerzõk írták tele
– a jó lapok közé tartozik.

Darvasi László és Podmaniczky Szilárd Szegedrõl való
elköltözése után – ezt tudomásul kell venni – a Tiszatáj jelenlegi
fõszerkesztõje, Hász Róbert Szeged legjobb írója, mûveit több
nyelvre (német, francia, olasz) is lefordították. Orcsik Roland
költõ, mûfordító, irodalomtörténész és kritikus, irodalomszervezõ
(a JAK sorozatának szerkesztõje) munkássága szintén
nemzetközileg elismert. Tóth Ákos mint irodalomtörténész és -
teoretikus, kritikus, szintén jól ismert a saját területén. Annus
Gábor pedig mindent megtesz, hogy a lap külcsíne – a
lehetõségekhez képest – megfeleljen az elvárásoknak (ráadásul a
dinamikusan fejlõdõ online felület egyik gazdája is õ). A print-
változat tipográfián ugyan valóban lehetne javítani – ez pedig,
véleményem szerint, elõbb-utóbb úgyis bekövetkezik. Mint ahogy
eddig is többször változott. A szerkesztõség tagjai munkásságának
kvalitásával tehát nincs baj.

Amúgy meg miért lenne az baj, hogy egy Szegeden szerkesztett
lapban országosan, illetve nemzetközileg is ismert, illetve
elismert szerzõk munkái (is) megjelennek? Rég rosszul állnánk,
ha ez nem így lenne.

– Gaborják Ádám: Erre visszautasítanám a választ, mert
néhányukat személyesen ismerem, így nem lenne szép tõlem
senki irányában sem értékelni. Én szívesen olvasom most is,
ahogy korábban is a Tiszatájat. Legyen elég ennyi.
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– Sisák Gábor: Rendszeres és alapos olvasója sem vagyok a
lapnak, holott abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
tálcán kínálva (a tanári szoba olvasósarkában) minden számot
kézbe vehetek. A kötelezõ olvasmányomnak számító
Diákmellékleten túl csak szemezgetek, hol többet, de inkább
kevesebbet – érdemben tehát a lapot ért tartalmi jellegû
kritikáról sem szólhatok.

– Szajbély Mihály: E kérdés kapcsán az elõbbi kérdésre adott
választ szeretném folytatni. A Tiszatáj azáltal válhatott országos
érdekeltségû lappá, hogy az 1960-as évek végétõl, leginkább Ilia
Mihály tevékenységének köszönhetõen, megnyitotta lapjait
más városok, sõt más országok magyar íróinak is. Mára mindez
Szeged irodalmi hagyományainak legértékesebb részéhez
tartozik, s úgy látom, a mostani szerkesztõk e hagyomány
ápolását tekintik legfõbb feladatuknak.

Boldog Zoltán

 

Elek Tibortól, a Bárka fõszerkesztõjétõl az alábbi levelet kaptuk:

“Az Irodalmi Jelen honlapján a “Vajdasági megszállók” és “tájidegen” Tiszatáj?
(1. rész) címû írásban a szerzõ hamis állításokat fogalmaz meg a Bárkával
összefüggésben: “A Békéscsabához kötõdõ Bárka folyóiratnál viszont a fenntartó
által elvárt gyakorlat a Békés megyei szerzõk megjelentetése, és idõnként százalékos
kimutatás is készült a lapban megjelenõ helyi írók, költõk arányáról.” Ezúton
tájékoztatom az érdeklõdõket, hogy a Bárkában a Békés megyei szerzõk, témák,
események stb. szerepeltetése soha nem volt és ma sem a fenntartó által elvárt
gyakorlat, hanem önként és dalolva vállalt gyakorlat. Ahogyan csaknem 12 évvel
ezelõtt, a 2001/1-es számunkban, az Olvasóköszöntõ zárszóban írtam: “Szeretném
remélni, hogy a regionalitás és az egyetemesség a minõség- és értékelvû szemlélet-
és gondolkodásmód keretei között nincs feloldhatatlan ellentétben egymással; a
látszólag lokális érdekeltségû témáknak és a térségben élõ, ide kötõdõ szerzõknek
a “vidéki” folyóiratok többségénél hangsúlyosabb szerepeltetésével ezt is
bizonyítani fogjuk.” Mivel a fenntartó ilyen elvárást soha nem fogalmazott meg
felénk, épp ezért nem készítettünk idõnként sem és egyszeri alkalommal sem
százalékos kimutatást számára. Aki ilyet állít, hamisat állít, vagy rosszul emlékszik.
Aki újságíróként meg nem gondolt, vagy félreérthetõ  facebook-os hozzászólások
alapján komoly témában másokról hamisat állít, helytelenül cselekszik.

Elek Tibor
a Bárka fõszerkesztõje”
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2012. november

3 Böszörményi Zoltán versei

6 Piros, zöld, fekete – Adorjáni Panna novellái

10 Nagy Zopán: Tékozló mámor – vers

13 Faludi Ádám: Bugyborék, a tyúknyál – novella

16 Farkas Wellmann Éva: Túlhajszolt lelkek balladája – vers

17 Szávai Attila: Nem kell sok neki – novella

19 Kinde Annamária: Forró nyár végén – vers

25 Majoros Sándor: Nagykanális – regényrészlet – Egy makulátlanul

tiszta zsebkendõ

35 Múlandóságbarlang – Jónás Tamás versei

38 A tarjánosi kanrózsa – Mányoki Endre tárcanovellája

41 Sziget – Hudy Árpád tárcája

43 Csak székek és vászon – Laik Eszter tárcája

45 Egy flamandul beszélõ film dicsérete – Gömöri György tárcája

47 Aláírásgyûjtést kezdtek Czakó Gábor ellen – Boldog Zoltán tárcája

49 Örzsi néni fülese – beszélgetés Czakó Gáborral

53 „Minden nagy mû létezéskalauz” – beszélgetés Kukorelly Endrével

és Harkai Vass Évával

62 Szükség van-e kulturális örökségvédelemre?

68 Véres komolytalanságok – Bárdos József rovata: Slavomir Mrozek

– Az olcsó állam

70 Felvonó – üzemen kívül – Novák Valentin Páternoszter címû

kötetérõl

73 A harmadik szem lírája – Filip Tamás Kõ, papír, olló címû

verseskötetérõl

77 Összeesküvés-elmélet magyar módra – Sumonyi Zoltán Az azeri

baltás címû könyvérõl

80 Édes hazánk cukorral és édesítõszerrel, instant – az Édes hazám

antológiáról

85 Mennyi bõr van a képen? – Jakatics-Szabó Veronika és Rónai Balázs

Zoltán Urbánus poémák címû kötetérõl

90 Szenvtelenség és figyelem – Dunajcsik Mátyás Balbec Beach címû

kötetérõl

94 Az árnyék, a múlt és a lehetséges – Galantai Zoltán jegyzetei Borges

világairól

100 Hudy Árpád: Czuczor–Fogarasi-emlékkonferencia – Százötven éves

A magyar nyelv szótára

105 „Vajdasági megszállók” és „tájidegen” Tiszatáj?
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