
SZER KESZ TÕI BE VE ZE TÕ

A Szép iro dal mi Fi gye lõ kül sõ meg úju lá sa rész ben bel sõ meg úju lást is
ta kar. Meg úju lást, s nem csu pán a ko ráb bi, mond hat ni op ti má lis ál la -
pot hely re ál lí tá sát a tá mo ga tá si szem pont ból meg le he tõ sen szûk
2007-es esz ten dõ után. En nek je gyé ben nem csak az ol va só ink ál tal
jog gal hi á nyolt, a lap alap pil lér ének szá mí tó szem le ro vat tér vis  sza, de
két új ro vat is út já ra in dul (míg az Író port ré ro vat, két önál ló kö te tet
hagy va ma ga után, leg alább is egy idõ re pi hen ni tér). E vál to zá sok, bí -
zunk ben ne, is mét a fo ko za tos épít ke zés idõ sza ká nak be kö szön tét jel -
zik a lap éle té ben.

A meg úju lás mel lett azon ban a foly to nos sá got is épp ily fon tos
hang sú lyoz nunk. Ma gyar or szág egyet len szem lé zõ szép iro dal mi fo lyó -
ira tá nak szer kesz tõ i ként to vább ra is hi szünk ab ban, hogy a gaz dag,
sok szí nû ha zai fo lyó irat-kul tú ra ér ték, ezért két ség kí vül mél tó a meg -
õr zés re, a szá mon tar tás ra. S ha jo gos nak tû nik is a fel ve tés, amely sze -
rint a hét köz na pi, „nem szak ma be li” ol va só ne he zen tud el iga zod ni a
ma gyar (anya or szá gi és ha tá ron tú li) iro dal mi fo lyó irat ok ren ge te gé -
ben, az adek vát vá lasz er re a hely zet re biz to san nem a pa let ta szû kí té -
se, akár köz vet len, akár köz ve tett esz kö zök kel, pél dá ul egyes la pok las -
sú el ha lás ra íté lé se ré vén. Sok kal in kább ezen ér ték te rem tõ és -hor-
dozó struk tú ra tu da tos, át gon dolt tá mo ga tá sá ra van szük ség, va la mint
olyan fó ru mok ra, me lyek a ma gyar fo lyó irat-kul tú ra ha gyo má nyos
plu ra li tá sát szem elõtt tart va (és te gyük hoz zá: tisz te let ben tart va) ké -
pe sek köz ve tí te ni az iro da lom „hi va ta los” in téz mény rend sze re és a le -
he tõ leg szé le sebb ol va só kö zön ség kö zött.

Ha son ló an fon tos nak tart juk a ha zai könyv pi ac ak tu a li tá sa i nak nyo -
mon kö ve té sét, amely az egy re ba rát ság ta la nabb gaz da sá gi kör nye zet
el le né re is szám ta lan ki tû nõ ki ad ván  nyal gaz da gít ja a ma gyar kul tú rát.
Nem ezen be ve ze tõ a leg al kal ma sabb an nak ki fej té sé re, mi ért is szo -
mo rú lát ni egy olyan kultúrfinanszírozási rend szer mû kö dé sét, amely
ér té kes köny vek meg je len te té sét tá mo gat ja ugyan, de egy re ke ve sebb
esélyt ad ar ra, hogy azok ará nyos, je len tõ sé gük höz mért pub li ci tást
kap ja nak, s ez ál tal el jus sa nak po ten ci á lis ol va só ik hoz. Rá adá sul an nak
el le né re, hogy mind ez gyak ran nem az anya gi ak hi á nyán mú lik, sõt el -
sõ sor ban nem is pénzkérdés, sok kal in kább szer ve zés, il let ve az elõ re
te kin tõ, in ven ci ó zus gon dol ko dás kér dé se. Így a köz ve tí tés fel ada ta
ezen a té ren is azok ra a mû he lyek re há rul, ame lyek gyak ran ál la mi fel -



ada to kat át vál lal va igyek sze nek meg te rem te ni a kor társ mû vek hez va ló
hoz zá fé rés le he tõ sé gét.

Ép pen a fen ti ek mi att mond hat juk, hogy a Szép iro dal mi Fi gye lõ
mû kö dé se nem ön cél. Az iro da lom, a nem ze ti kul tú ra köz ügy — kö zös
ügyünk. La punk ezért az ügyért lép fel a ma ga esz kö ze i vel, be mu tat va,
ér tel mez ve, kon tex tus ba he lyez ve olyan mû ve ket, me lyek más kü lön ben
ta lán vissz hang ta la nok ma rad ná nak, s új meg kö ze lí té se ket kí nál va olyan
mun kák ese té ben, ame lyek már is mer tek az ol va sók kö ré ben. „Meg -
gyõ zõ dé sünk, hogy az iro da lom ol va sá sa nem az iro dal má rok ki vált sá -
ga” — ír tuk 2002-ben, el sõ szá munk be ve ze tõ jé ben. En nek szel le mé ben
ma is ar ra tö rek szünk, hogy a Szép iro dal mi Fi gye lõ le gyen a leg rö vi -
debb út a kor társ iro da lom hoz.

A Szép iro dal mi Fi gye lõ szer kesz tõ sé ge
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