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K ÁNTOR PÉTER:  E l téved tek   SZ ÁLINGER BAL Á ZS:  Zr íny iú j vár i 
dal    VISK Y ANDR ÁS: Föl jegy zések Gyöngy inek a más ik  o ldal -
ró l    SZŐCS GÉZ A: Tí z  k ic s i  néger  –  Külső u tazás  egy  be l ső u ta-
zás  körü l    GÁL FERENC: Ház körü l i  munkák   Z ÁVADA PÉTER:
Ár té r  ( i – i i i .),  Te rmésze t f i lm   KISS BENEDEK: Édesanyám második  há-
zas sága   BÉK T IMUR: Zöld bogár,  Nyoma sem le t t    LÖVÉTE I  L Á-
Z ÁR L ÁSZLÓ: Feke temunka   Z AL ÁN T IBOR: A z í ró  A papí r,  A k i len-
cedik    TÓTH KR ISZ T INA: Fázós  daloc ska,  Talá l tam   NAGY ANDR ÁS:
Vízkeres z t  vagy mi t  i s  akarunk?   SZIL ÁGNES: Bes zé lge tés  Nádasdy 
Ádámmal    GYAR M ATI GABR IELL A: A z 50 éves  Gyula i  Művés z te lep leg-
újabb a lkotásai    KR IT IK ÁK:  V i sk y  András,  Bék Timur,  Lövé te i  Lázár  Lás z ló, 
Sz i lágy i  I s t ván,  Márkus  Bé la,  Darabos Enikő és  Tóth  K r i s z t ina köny ve i rő l
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www.barkaonline.hu
Ablak a kortárs magyar irodalomra

„…nyitott, befogadókész… minden érték iránt, tekintet nélkül a korra, nemre, származásra és 
lakhelyre, az uralkodó és a háttérbe szorított kánonokhoz, a különbözô mûvészeti irányzatokhoz, 
csoportokhoz való tartozásra… tudatos kánontörés… irodalmi és mûvészeti vizeink keresztül-
kasul hajózása… olyan termékeny eklektika…, amely a különbözô szemlélet- és beszédmódok, 
formaelvek szerint létrejött alkotásokat szükségszerûen dialóguskényszerbe hozza, talán nem 
ellenére a szerzôknek sem, de mindenképpen az olvasók örömére… a regionalitás és az egyete-
messég, a minôség- és értékelvû szemlélet- és gondolkodásmód keretei között…”

Ára: 500 Ft

Következô számaink tartalmából

Acsai Roland, Beck Tamás, Csillag Tamás, Hartay Csaba, Kalász Márton, Markó Béla, Nádasdy 
Ádám, Szálinger Balázs, Szilágyi András versei
Márton László, Molnár Lajos, Sándor Zoltán prózái
Fried István: Centrum és periféria – egy viszonyrendszer újragondolása
Kritikák Bence Erika, Darvasi László, Kalász Márton, Markó Béla, Tőzsér Árpád, Végel László 
köteteiről



Főszerkesztő:
Elek Tibor

Főszerkesztő-helyettes, 
online szerkesztő:
Farkas Wellmann Éva
Szerkesztők:

Kiss László (vers)
Szil Ágnes (próza)

Munkatársak:
Erdész Ádám 
(társadalomtudomány),

Gyarmati Gabriella 
(képzőművészet),

Kiss Ottó (irodalom),

Lovász Andrea (Papírhajó)

A lap megjelenését támogatta:

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Szerkesztôség

E számunkat a Gyulai Művésztelep alkotóinak munkáival illusztráltuk. A képanyagot Albrecht Júlia, a művésztelep 
vezetője bocsátotta rendelkezésünkre.

A borító első oldalán Székelyhídi Attila Konyharészlet (1981; olaj, vászon; 70×100 cm; Erkel Ferenc Múzeum tulajdona, 
Gyula), második oldalán Szakáll Ágnes Meghalt Kádár János (2010; olajos tojástempera, vászon; 65×70 cm; Tornyai János 
Múzeum tulajdona, Hódmezővásárhely), negyedik oldalán Balogh Gyula Konyhaasztal (1980; akvarell, papír; 690×965 
mm; Dobó István Vármúzeum tulajdona, Eger) című műve szerepel.

Lapunk a következő internetcímen érhető el:
www.barkaonline.hu

Fedélzeti napló
Szeptember 27-én rendezte meg díjátadó gálaestjét a Vállalkozók és Munkáltatók Országos  
Szövetségének Békés Megyei Szervezete, melyen a Bárka szerkesztősége Magyar irodalom  
kategóriában Prima díjat kapott. Műhelyünk örömmel fogadta a kitüntetést a VOSZ-tól, és rövid 
műsort is adott Elek Tibor főszerkesztő, valamint a csapat további tagjainak – Farkas Wellmann 
Éva, Gyarmati Gabriella, Kiss László, Kiss Ottó és Szil Ágnes – részvételével. Ahogyan az ünnepi 
alkalmon sem, most sem feledkezünk meg köszönetet mondani szerzőinknek a remek szövegekért 
és olvasóinknak a sokéves, megtisztelő figyelemért. 

Október 14-én szintén ünnepi eseményre vártuk közönségünket a Békéscsabai Jókai Színház  
Művész Kávéházába. Szabó T. Anna kettős könyvbemutatója mellett személyesen is átvette a  
2018-as évi Bárka-díját, melyet korábban berlini tartózkodása miatt nem tehetett meg. A beszél-
getést Farkas Wellmann Éva költő vezette; Szabó T. Anna mesélt nagyapjához, a kiváló nyelvész-
hez fűződő viszonyáról, a szavak őrjítő voltáról, az álmok irodalmi hatásáról, a vers- és prózaírás 
közötti különbségekről, és természetesen az új könyvekről: a Határról és az Árról. 
A szerző magával ragadó felolvasásait megzenésített versei egészítették ki, Jóbi Annamária és  
Németh Viktor tolmácsolásában. Az est telt házas közönsége számos könyvet dedikáltatott a  
rendezvény végén. 

November 11-én Darvasi László a Magyar sellővel érkezett Békéscsabára, ahol szintén a Művész 
Kávéház érdeklődő közönsége fogadta. Az új regényről Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka 
főszerkesztője szólt néhány bevezető szót, majd a szerzőt faggatta, akit korunk egyik legnagyobb 
prózaírójaként mutatott be. Így mesélte el Darvasi László például azt is, hogy hogyan lett tárcaíró, 
miként írt drámát (legutóbb Karády Katalinról), hogy állt össze az új regény végső formája, hogy 
minden szónak megvan a maga létjogosultsága bizonyos környezetben, hogy megfelelő helyen 
nincs csúnya szó, hogy a regényben előforduló többfajta beszélő lehet, hogy nem kedvez a könnyed 
olvasásnak, de több nézőpontot kínál az értelmezésnek. Kaptunk ízelítőt a Magyar sellőből, és egy 
tárcát is felolvasott. Legvégül az éppen íródó regény került szóba, majd jó néhány olvasó kötetlen 
beszélgetésbe bocsátkozott az íróval.


