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I
de jövet egy vicc jutott eszembe.

Akut, Bakut és Rakut, a három elmebeteget éves ellenõrzésre
hívják. Mindnyájan türelmesen várakoznak az orvos

elõszobájában. Végre nyílik az ajtó, s a nõvér betessékeli a türelmetlen
pácienseket.

– Milyen szerencse, hogy idén együtt köszönthetem önöket – ragyog
fel az orvos arca. – Kérem, foglaljanak helyet a kanapén – invitálja
vendégeit. Ma rendkívül könnyû tesztet kell megoldaniuk – mondja,
s örömmel dörzsöli össze két tenyerét. – Egyetlen kérdést teszek fel,
ezt kell megválaszolniuk. Íme a kérdés: Mennyi háromszor három.
Rajta, dolgozzanak.

A rendelõben csak a digitális óra neszez.
Röpke tizenöt perc múlva Aku majd leesik a kanapéról, úgy rázogatja

magasba emelt kezét.
– Doktor úr, készen vagyok!
– Tessék, halljuk az eredményt!
– Huszonhét – jelenti ki büszkén Aku.
– Rendben – mondja az orvos, és beírja a füzetébe.
– Én is elkészültem! – kiált fel Baku. Az én eredményem: csütörtök.
– Remek, leülhet – int a pszichiáter. – És ön? – néz Rakura.
– Nekem kilenc jött ki.
– Na ne mondja, biztos ebben? – kérdezi az orvos gyanakodva.
– Biztos, doktor úr! – vágja rá a páciens.
– Igen, igen, de hogyan jutott erre az eredményre?
– Nagyon könnyû volt – válaszolja Raku magabiztosan, s

örömszikrák játszadoznak tekintetében –, csak ki kellett vonnom a
huszonhétbõl a csütörtököt.

Nos, ilyen mûvelet az irodalom is. Tele abszurddal és valósággal,
titokkal és valószínûtlenséggel. Örömmel és csapdával. Félelemmel
és bátorsággal. Érzelemmel és deus ex machinával.

A huszonegyedik század elején irodalmi lapot alapítani és
szerkeszteni, egyenlõ az öngyilkossággal. Hiszen bármilyen merész,
következetes és rigurózus is az, mindig lesznek ellendrukkerei,
odamondogatói, rosszhiszemû kritikusai, nyílt sisakos riválisai,
kétkedõi, orrukat fintorgatók.

Böszörményi Zoltán

Tízéves az Irodalmi Jelen
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Csak egy példa erre. Öt-hat évvel ezelõtt Miskolcon jártunk az akkori
Irodalmi Jelen szerkesztõségi tagjaival, ahol ellenséges fogadtatásban
volt részünk. Mint kiderült, vendéglátóink azt gondolták, azért
látogattuk meg õket, hogy megmutassuk nekik, miként kell a magyar
irodalmat mûvelni. Azaz kérkedni, hivalkodni akarunk. Magyar
irodalomra tanítani, kioktatni õket. Hajszálon múlott, isteni szerencse
volt, hogy elkerültük a botrányt.

Tíz éve lesz novemberben, hogy Aradon megalapítottam az Irodalmi
Jelent. Az akkor Münchenben élõ Hudy Árpádot kértem fel, hogy legyen
a fõszerkesztõje. Árpi elvállalta, s egy évig hõsiesen harcolt a szerkesztõkkel
és a szerzõkkel, hogy a lap hónapról hónapra megjelenhessen, mint a
Nyugati Jelen kulturális melléklete. Ez volt a hõskorszak, az alapok és az
elvek tisztázásának korszaka.  A lap alapjainak letétele.  A forma és a
tartalom meghatározása. Egy év múlva már magam vettem át a lap
karmesteri pálcáját. Azóta a szerkesztõség többször átalakult. Ez a folyamat
végigkövethetõ portálunk digitális archívumában.

Jelenleg három lábon állunk az irodalmi lapok piacán. Szeptembertõl
újra megjelentünk folyóiratalakban, hétszáz példányban. Megtartottuk
az Irodalmi Jelent a szórványmagyarságban élõk számára az Arad,
Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyékben megjelenõ
napilapunk, a Nyugati Jelen nyolcoldalas irodalmi mellékleteként.
Havonta nyolcezer példányban nyomtatjuk. Ez kivonatos formája a
portálon és folyóirat formában megjelent lapnak. Portálunkon pedig
napi három és négy ezer közötti egyéni látogatónak örvendünk.

Az elmúlt tíz év folyamán megõriztük a lap politikai semlegességét,
továbbra is a történelmi Magyarország területén és a világban,
szórványban élõ alkotók írásait, képzõmûvészeti munkáiról készült
fotókat, illusztrációkat közöljük.

Öt évvel ezelõtt, errõl a pódiumról szólva, azt ígértem Önöknek: a
tizedik évfordulón ugyanitt találkozunk. Istennek hála. Hála és köszönet
olvasóinknak, szerkesztõinknek, s mindenkinek, aki a lap továbbélését,
megmaradását és fejlõdését elõsegítette. Ezen az ünnepi napon
szeretném külön is megköszönni Kányádi Sándornak az éveken át tartó
bátorítását, atyai szavait, lapszerkesztéssel kapcsolatos jó tanácsait.
Szeretném megköszönni Bege Magdának, hogy az elmúlt tíz év alatt
minden megpróbáltatásban mellettem volt, segítette munkámat, Jámbor
Gyulának, aki fáradhatatlan szerkesztõje és korrektora volt, s remélem
az is marad lapunknak, szeretném megköszönni minden eddigi
munkatársamnak és szerzõnek az odaadását és bizalmát. Mányoki
Endrének pedig azt, hogy a Mozgó Világ után érdemesnek tartotta az
Irodalmi Jelent is szerkeszteni.

Irodalomtörténetünk során két alkalommal indult irodalmi lap
Aradon. Ez a múlt században, a két világháború között történt. Az elsõ
a Franyó Zoltán szerkesztésében 1924-ben megjelent havilap, a Ge-
nius, majd utóda, az 1925-ben három alkalommal kiadott Új Génius
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volt. Ezt követte a Szántó György szerkesztette Periszkop, mely 1925-ben
négy, 1926-ban pedig egyetlen számot élt meg. Idõben, legalábbis, az
Irodalmi Jelen minden eddigi statisztikát megdöntött. Az eljövendõ
generációk majd megállapítják, volt-e, s ha igen, milyen szerepe a
magyar irodalomban.

Több írókollégámmal beszélgettem a nyáron megrendezett
könyvhéten. Kéziratot kértem sokuktól. Néhányan azt mondták, ugyan
már, mit akarok, hosszú évek óta nem történik semmi az irodalomban.

Nem, nem történik semmi. Azaz mégis történik. Csend van. Vihar
elõtti csend.

Az Irodalmi Jelen munkatársai – 2001–2011

Bege Magdolna
Boldog Zoltán
Búzás Szilvia (marketing)
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Elek Tibor
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Gáll Attila
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Nagyálmos Ildikó
Onagy Zoltán
Orbán János Dénes
Peloc Piroska (terjesztés)
Páll Zita
Pongrácz P. Mária
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Szõke L. Mária (igazgató)
Weiner Sennyey Tibor
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