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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, Grecsó Krisztián, Juhász Róbert, Nagy Magdolna, Sütő Csaba András, Szabó T. 
Anna, Szilágyi András, Tatár Sándor versei
Kötter Tamás, Rhédey Gábor, Jassó Judit prózái
Tanulmányok Békéscsaba újra településének 300. évfordulója alkalmából
Kritikák Horváth László Imre, Kovács András Ferenc, Oravecz Imre, Száraz Miklós György kötetéről



Fôszerkesztô:
ElEk Tibor

Szerkesztôk:
kiss lászló

szil ágnEs

Farkas WEllmann Éva 
(online)

Munkatársak:

Erdész Ádám 
(társadalomtudomány),

Gyarmati Gabriella 
(képzômûvészet),

Kiss Ottó (irodalom),

Lovász Andrea (Papírhajó)

A lap megjelenését támogatta:

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Szerkesztôség

E számunkat a ????????????????????????????????????????????? című kiállításának enteriőrfotóival illusztráltuk. A fotókat ???
?????????????????????????????????????????????? bocsátotta rendelkezésünkre.
A borító 2. oldalán ??????????????????????????????????????????? című alkotása szerepel.

Fedélzeti napló

Március 12-én Lévai Balázst és első, Beállás című regényét láttuk vendégül Békéscsabán, a Sík 

Ferenc Kamaraszínházban. A szerzővel Kiss László író, a Bárka szerkesztője beszélgetett. Az 

est közönsége azonban nem csak a Beállás kötet világához kapott útmutatót: szó volt tévéről, 

filmről, zenéről, Quimbyről, Tankcsapdáról és Wellhellóról, s miután gondolatban újból 

ellátogattunk a világ legnevesebb bestseller-szerzőinek otthonába, a Lovasi Andrásról írott 

életrajzi könyv bizonyos titkaira is fény derült.

Április 12-én, a magyar költészet napja alkalmából Mezőberényben, az Orlai Petrics Soma 

Művelődési Központ emeleti klubtermében vendégeskedett a Bárka. Kiss László mutatta be 

a nyomtatott folyóiratot, Farkas Wellmann Éva pedig Bárkaonline-t, a folyóirat internetes 

változatát. A két szerkesztő szerzőként is bemutatkozott: Kiss László prózáiból, Farkas 

Wellmann Éva legújabb verseiből olvasott fel, illetve Molnár Lajos író, költő – aki a Művelődési 

Központ munkatársa is – a Bárka szerzőjeként szintén színpadra lépett. A rendezvényen szép 

számmal megjelentek a gimnázium diákjai is, ugyanis nekik a Bárka folyóirat érettségi tárgy.

Április 23-án Sayfo Omar látogatott el műhelyünkbe, s hozta magával nagy figyelmet keltett 

regényét, az Allah tágas földjét. A szerzővel Szil Ágnes író, a Bárka szerkesztője beszélgetett. 

A közönség érezhette, hogy nagyon tudatos, a saját írását ismerő és saját hibáit is tudó 

alkotó mutatkozik be. Sayfo Omar rövid előadással indított, majd a Szil Ágnessel folytatott 

párbeszédben átvette a főszerepet a mű, amely disztópia, a jövőben is játszódó regény, amiben 

már létező politikai intézkedések hatásait gondolja tovább a szerző izgalmas, olvasmányos 

formában. Sayfo Omar beszélt a megírás folyamatáról, aminek a legfontosabb feladata volt 

a „belső nézőpont” hiteles perspektíváját megalkotni, azaz annak a muszlim szereplőnek 

az identitását, aki egy szervezetlen kisebbség identitásválságot átvészelő időszakában éli 

mindennapjait. 

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


