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VÉGH BALÁZS BÉLA, A SZATMÁR MEGYEI KULTURÁLIS FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐJE A LAP KÜLDETÉSÉRŐL, SZELLEMI HORIZONTJÁRÓL

Sugárút, az alkotásra elkötelezett szellem fóruma
„Nem nyugodhatunk bele, hogy 
távoli provinciának, szellemi perifé-
riának tekintsenek bennünket, ezért 
megteremtjük a magunk kis centru-
mát a hozzá rendelhető illúziókkal 
együtt” – vallja Végh Balázs Béla. 
A Sugárút című, Szatmár megyei 
kulturális folyóirat főszerkesztőjét a 
lap szellemi horizontjáról, olvasó-
közönségéről, szerkesztési elveiről 
kérdeztük.

 » KISS JUDIT

– Immár harmadik éve lát napvilágot 
Szatmár megye magyar nyelvű kulturális 
folyóirata, a Sugárút – Szatmári műhely. 
2016-os indulásakor úgy fogalmaztak a 
szerkesztők, hogy Szatmárnak szüksége 
van egy magyar nyelvű kulturális folyó-
iratra, és meg is érdemli azt. A lap negyed-
évenként jelenik meg. Hogyan látja három 
év elteltével: manapság, amikor egyre töb-
ben olvasnak internetes sajtót, és sokan 
jósolják a nyomtatott lapok „végóráit”, 
valóban szükségét érzik még az olvasók 
egy kulturális folyóirat megjelenésének?
– A nyomtatott sajtóterméknek ma is 
megvan a maga varázsa, kézbe vehető, 
lapozgatható, visszakereshető, színe és 
illata van. Mindez nem mondható el az 
internetes változatokról. Természetesen 
ezeknek is megvan az egyéniségük, ha 
úgy tetszik, varázsuk. Legnagyobb hát-
rányuknak azt tartom, hogy nem vehetők 
kézbe, nem érinthetők, nem tapinthatók, 
nincs térbeli kiterjedésük. Amikor 2015-
ben felkértek egy negyedéves kiadvány 
felelős szerkesztésére, és létrehoztunk 
egy tapasztalt szerkesztőkből álló csa-
patot (Kereskényi Sándor, Veres István, 
Muhi Sándor, Végh Balázs, Jánk Károly, 
Szőcs Péter és jómagam), úgy láttuk, ked-
vezőek a körülmények: a megyei tanács 
biztosítja a nyomdaköltséget, a mun-
katársak adják a szükséges kéziratot, a 
terjesztést vállalta a kultúráért felelős 
megyei forrásközpont. Olyan teremtő 
energiák halmozódtak föl, és olyan al-

kotó ambíciók kerültek felszínre, melyek 
negyedéves nyomtatott fórumot tudtak 
fenntartani. Valamilyen intenzitású olva-
sói szükséglet mindig is létezik, nekünk, 
szerkesztőknek az a dolgunk, hogy elő-
állítsuk a folyóiratot, hogy ránk talál-
hasson az olvasó, ha igényel bennünket. 
Mivel közpénzekből és pályázatokból 
fedezzük a megjelenést, nem vagyunk je-
len a szabadpiacon, helyette néhány száz 
partnerünknek postázzuk az egyes lap-
számokat a Kárpát-medence magyarok 
lakta településeire.

– Mik a legfőbb szerkesztői elveik, meny-
nyiben összpontosítanak a környék kul-
turális, társadalmi mozgásaira? Milyen 
mértékben írnak, szerkesztenek szatmári 
és környékbeli olvasóknak a helyi vonat-

kozású témákról, és mennyire szól a lap a 
nagyvilágnak?
–A szatmári régióban átmeneti létformát 
élünk, ez leginkább a „között” bizonyta-
lan és nyugtalanító érzésével azonosítha-
tó, túl vagyunk minden Európa számára 
fontos közigazgatási-szellemi közpon-
ton: Bécsen, Budapesten, mostanában 
a schengeni határokon is. Nem nyugod-
hatunk bele, hogy távoli provinciának, 
szellemi perifériának tekintsenek ben-
nünket, ezért megteremtjük a magunk 
kis centrumát a hozzá rendelhető illúzi-
ókkal együtt. Az így létrehozott centru-
munk egyik fóruma a Sugárút – Szatmári 
műhely. Jellegükből és földrajzi-szellemi 
helyzetükből adódóan a megjelentetett 
folyóiratszámok egyszerre tükrözik az 
egyetemes és a regionális gondolatot. 
De közöl fordításokat is román és német 
nyelvből. Legfőbb szerkesztői elvünk: 
a szerzők, illetve a közlemények egy-
harmadának legyen szatmári kötődése, 
kétharmada pedig az olvasókat érdeklő 
egyéb téma változatos szerzői gárdától. 
Így tágítjuk a szellemi horizontot a szat-
mári olvasók előtt, miközben hírt adunk 
magunkról a nagyvilágnak. Megjegy-
zem, szatmáriságon a teljes történelmi 
Szatmárt értjük, azaz annak jelenkori 
romániai és magyarországi szeletét is. 
A magunk módján átjárhatóvá tesszük az 
országhatárokat. Vendégszerkesztői va-
gyunk egymásnak a nyíregyházi Szemlé-
vel, kicseréljük tapasztalatainkat, ötlete-
ket, és szövegeket cserélünk. Így értendő 
a Szatmári műhely alcím.

– Szépirodalom, műfordítás, történelem, 
képzőművészet egyaránt helyet kap a Su-
gárút hasábjain. Ha lehet ilyen fajta mér-
leget vonni, nagyjából egyforma arányban 
szerepelnek a lapban a különböző rova-
tok, vagy vannak „dominánsabbak”?
– Igyekszünk minden rovatot kitölteni a 
beérkező kézirat függvényében. A szép-
irodalmi rovatban két-két költőtől és pró-
zaírótól közlünk szöveget, külön kiemel-

ve a szatmári szerzőket (egy költőt és egy 
prózaírót), a műfordítások is itt jelennek 
meg. Erősségünknek tartom a tanulmá-
nyok, esszék, kritikák rovatot, szakterü-
letemnél és ismeretségi körömnél fogva 
ide kapjuk a legtöbb szöveget. Itt előny-
ben részesítjük a szatmári és a partiumi 
régióhoz kötődő írókat és költőket, illetve 
a róluk szóló diskurzust. Szerzőink sokat 
foglalkoznak Ady Endrével, Móricz Zsig-
monddal, Kaffk  a Margittal, Krúdy Gyulá-
val, és nem eleget Dsida Jenővel, Páskán-
di Gézával, Szilágyi Domokossal, Láng 
Zsolttal és Kovács András Ferenccel. 
Több helyet kell adnunk az írókról és az 
irodalomról szóló beszédnek. A társmű-
vészet rovata mindig kötődik az illusztrá-
ciókhoz, Muhi Sándor sorra mutatja be a 
szatmári képzőművészeket kisesszéiben. 
De színházról, zenéről, fi lmről is közlünk 
tanulmányokat. Megemlítendő még a tör-
ténelmi témákat és az eseményeket, vala-
mint évfordulókat számontartó rovat.

– Sokat foglalkozott, foglalkozik gyermek-
irodalommal. A kortárs gyermekirodalom 
is helyet kap valamiképpen a Sugárútban?
– Gyermekirodalmi tanulmányaimat 
más fórumokhoz szoktam elküldeni. 
Főszerkesztőként nem sajátíthatom ki a 
folyóiratot, rossz érzéseket szülne. Ter-
mészetesen szoktam benne közölni saját 
szövegeket, főleg emlékkonferenciákon 
elhangzott előadásokat, és van egy ál-
landó szerkesztői rovatom, amely az ak-
tuális lapszám valamelyik szövegéhez 
kapcsolódik könnyed eszmefuttatásként. 
A kortárs gyermekirodalomnak megvan-
nak a maga folyóiratai, különösen jól te-
vékenykedik a kolozsvári Szivárvány és 
Napsugár. Értékes szövegeit olvassák és 
felhasználják volt óvónő- és tanítóképzős 
hallgatóim. A gyermekirodalmat értékelő 
kritika viszont nagy hiányossága a kor-
társ magyar irodalomnak, ebben lehet-
nénk úttörők is. Gondolkodom a kérdés 
felvetésén.

– A lap indulásakor azt nyilatkozta, a 
szerkesztők várják az olvasók visszajelzé-
seit, keresik azt az olvasói réteget, amely 
igényli a színvonalas irodalmat és kép-
zőművészetet. Hogyan látja, sikerült há-
rom év alatt megtalálni ezt a réteget? És 
milyen helyet foglal el a lap a szatmári 
kulturális életben?
– Gazdagnak és színvonalasnak tartom 
a magyar nyelvterület folyóirat-palettá-
ját. Általában mindegyiknek megvan a 
maga szerző- és olvasógárdája, néhá-
nyuk esetében a túlzott bezárkózás gettó-
sodáshoz vezet. Igyekszünk színvonalas 
tartalommal és formával kiszolgálni azt 
a vékonynak mondható olvasói réteget, 
amely minket választ nyomtatott formá-
ban és internetes változatban. Szatmár 
kulturális életének csupán egyik színfolt-
ja vagyunk, a színművészetnek, a kép-
zőművészetnek, a zenének megvannak 
az elismert helyi intézményei, a Sugárút 
hasonló fóruma szeretne lenni az iroda-
lomnak és a társművészeteknek, az alko-
tásra elkötelezett szellemnek.

 » Jellegükből és földrajzi-szel-
lemi helyzetükből adódóan a 
megjelentetett folyóiratszámok 
egyszerre tükrözik az egyetemes 
és a regionális gondolatot.

Végh Balázs Béla: „valamilyen intenzitású olvasói szükséglet mindig is létezik”

Végh Balázs Béla irodalomtörténész, szerkesztő

Végh Balázs Béla irodalomtörténész, műfordító, egyetemi oktató a Szatmár megyei Bör-
velyben született 1953-ban. Középiskolai tanulmányait a nagykárolyi elméleti líceumban 
végezte (1972). Érettségi után a börvelyi kollektív gazdaságban, majd műszaki alkalma-
zottként a szatmári Északi Színházban dolgozott. Ezt követően tudott csak egyetemre 
menni, s szerzett magyar–német szakos tanári diplomát a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) bölcsészkarán, ahol 2004-ben, Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban 
című dolgozatával elnyerte az irodalomtudományok doktora címet. Egyetemi évei alatt 
a Napoca Universitară magyar oldalainak szerkesztője volt. Az egyetem elvégzése után 
tanárként dolgozott Selymesilosván, Szamosdarán, Börvelyben és Nagykárolyban. 1999-
től óraadó tanár, 2000-től adjunktus a BBTE szatmárnémeti tanítóképző és angol nyelv 
főiskoláján, 2004-től előadótanár, a magyar tanszék vezetője, 2006-tól oktatási igazgató. 
1977 óta rendszeresen közöl irodalmi tanulmányokat, könyvismertetőket, kritikákat és 
műfordításokat az egyetemes magyar, a német és a romániai német irodalom köréből 
az Erdélyi Múzeum, A Hét, Helikon, Kelet–Nyugat, Korunk, Látó, Művelődés, Hitel, Regio, 
Valóság hasábjain. Gondozásában jelent meg többek közt Csokonai Vitéz Mihály Válo-
gatott versei (Kolozsvár, 1996); válogatásában a jelenkori egyetemes magyar költészetet 
átfogó kétkötetes Antológia (Erdély)|antológia (Fél évszázad magyar költői. 1944–1994. 
Kolozsvár, 1998), mindkettő a Polis Könyvkiadó Remekírók Diákkönyvtára sorozatában) 
valamint a 101 vers Szatmárról és 101 vers Nagykárolyból című, a Kriterion Könyvkiadónál 
az utóbbi néhány évben napvilágot látott kötet. Előszót írt Makkai Sándor tanulmánykö-
teteihez, Fényi István Üzenet odaátra címmel kiadott posztumusz verskötetéhez. Önálló 
kötetei többek közt: Magyar gyermek- és ifjúsági irodalom (főiskolai jegyzet, Szatmár-
németi 2001), Kano nizáció a kisebbségi irodalmakban (Kolozsvár, 2005.), A gyermeki-
rodalom változatai (Kolozsvár, 2007. Ariadné Könyvek), Irodalmi horizontok – irodalmi 
kánonok. Tanulmányok (Csíkszereda 2009. Bibliotheca Transylvanica).
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