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A zEtna – magazin a vulkán alatt irodalmi portál
1999. november 2-án kezdte el működését. Neve
a székhelyül szolgáló város (Zenta) nevének anag-
rammája, alcíme pedig Malcolm Lowrey1 regényére
utal. Nonprofit és független kezdeményezés, ame-
lyet 2001-től önállóan a zEtna Egyesület működtet,
tizenkilencedik évfolyamával a teljes magyar (és
szerb) nyelvterület legrégibb folyamatosan működő
internetes irodalmi folyóirata. Céljául kortárs irodalmi
értékek létrehozását és népszerűsítését tűzte ki
a társművészetek bevonásával, rendszeres és idő-
szakos, hagyományos és elektronikus kiadói tevé-
kenység folytatásával, közönségtalálkozók, szakmai
és ismeretterjesztő rendezvények szervezésével,
a különféle földrajzi régiók, illetve különböző nyelv-
területek alkotói közötti kapcsolatok fejlesztésével.
A zEtna magazin az együttműködés terévé vált.
A magazin „határok fölötti” jellegéből eredően kap-
csolathálója már működése első éveiben megha-
ladta az ország- és nyelvi határokat, szerzők és
partnerműhelyek, közöttük rangos irodalmi lapok
is vendégeskedtek a folyóirat oldalain, állandó hazai
és anyaországi szerzői mellett időről időre erdélyi,
kárpátaljai, felvidéki, de franciaországi, hollandiai
és kanadai magyar alkotók is közöltek írásokat
a portálon, amely szívesen látja tárhelyén, sőt oda-
gyűjti a kortárs irodalom magyarról szerbre, illetve
szerbről magyarra fordított darabjait.
A portál folyóirat- és egyben műhelyjellegét tema-
tikus sorozatai adják: a Szoba kilátással a…, A klón
neve: Balog, a Kezeit csókolja dr. Tóth, a Zynthanova:
kivonulás, városalapítás (jó?)szomszédság, a Fehér
füvek, a Dobzseiáda, a Túlirat, a Láthatatlan madarak,
a Quadrille-e, vagy flottaverseny?, a Biopoétika-soro-
zat stb. A webmagazin és olvasóterem legrégibb
projektuma a közép-kelet európai térség különféle

tájelemeinek összekapcsolását célzó, Makropoliszi
történetek négykezes prózasorozat, amiben egy-
egy magyar szerző egy-egy szerb íróval felelgetve
duzzasztja az egymással párbeszédben álló, vagy
egymásra ráíródó urbánus közép-kelet-európai pró-
zakísérlet történetfolyamát.
A webmagazin olvasótermében az Éghetetlen
könyvtár cím alatt 88 szépirodalmi kötetet, 7 érte-
kező prózagyűjteményt, 16 helyismereti és négy
egyéb tartalmú kiadványt találhat az olvasó.
Kilencezret meghaladó címszót, és harmincöt-negy-
venezer könyvoldal körüli olvasmányt halmozott
fel olvasótermeiben: folyóiratszámokat és elektro-
nikus köteteket. A folyóirat két „kapuval” (frígül a zet-
na szó jelentése kapu) rendelkezik: évi tizenkét
számából egy-kettő szerb nyelven jelenik meg
a folyóirat külön e célra rendelt beléptetőjén. Évi
forgalma 300.000 látogató.
A zEtna a két évtizedes fennállása alatt könyvki-
adóként is fontos kulturális centrum, 2002 óta
ugyanis hagyományos könyveket is megjelentet.
Próza-, vers-, értekező próza- és műfordítás-soro-
zataiban a mai napig közel száz első kiadású
kötet jelent meg, ezek a Tűzérzékeny kötetek,
vagyis papíralapú könyvek. Évente 5–6 könyvet
jelentet meg, szépirodalmi produkciója meghatá-
rozó a vajdasági kiadók mezőnyében. Kiadója
az elsőkönyves, a fiatalabb és a középnemzedéki,
illetve az idősebb szerzőknek egyaránt, miként
a kortárs drámaszövegeknek, a magyar szerzők
szerb fordításköteteinek és magyar-szerb négy-
kezeseknek, olykor hatkezeseknek, antológiáknak.
Ilyen antológiáknak számítanak a webmagazin
sorozatai, amelyek voltaképpen műhelymunka
eredményei, közülük több könyvként vagy multi-
mediális kiadványként is megjelent. Ezekben

Fekete J. József

A  VULKÁN  ALATT

K Ö N Y V K I A D Ó K

1 Malcom Lowrey: Vulkán alatt. Fordította és az utószót írta Göncz Árpád. Bp., 1973. Európa
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a szerkesztő immár közel harminc különböző
témát vetett föl, amelyekre hol meghívott szerzők
írtak egymással felelgető szövegeket, hol pedig
szabadon jelentkezhettek a témára érzékeny alko-
tók. A szerzők csupán a virtuális térben találkoztak,
emiatt felvetődött a személyes találkozás igénye,
ami nyomán 2004-ben megszületett az Irodalmi
Fesztivál ötlete. A fesztivál minden évben a zEtna
születésnapja táján, november első hétvégéjén
kerül megrendezésre, immár tizennégy alkalom-
mal. Irodalmi jellege alapvető, de társművészete-
ket is mozgósít. Kezdettől hangsúlyos jelenlétet
biztosít a képzőművészetnek, a fotónak, a filmnek,
a zenének, el egészen a gasztronómiáig. A fesz-
tiválok is adott témakörök köré szerveződnek, oly-
kor két- vagy többnyelvűek, a vendégek bel- és
külföldiek egyaránt, akiket szakavatott beszélge-
tőpartnerek faggatnak a közönség előtt. A ren-
dezvény a kapcsolatteremtés ösztönzője, egyben
poétikák ütköztető helye. Semmiben se hasonlít
a hagyományos konferenciákhoz, ugyanakkor
semmivel se kisebb tudományos és művészi szin-
tű azoknál. Ráadásul a résztvevők Zenta mellett
a környező városokban is bemutatkozási lehető-
séget kapnak, akár kiállítással, akár közönségta-
lálkozóval. Az eddigi fesztiválokon mintegy 500
vendég vett részt, a 150 különböző rendezvényt
megközelítően 8.000 néző látta.
A szerző és az olvasó személyes találkozása fontos
a zEtna számára. A Beszélgetések a Vulkán alatt
elnevezésű sorozat is 2004-ben indult útjára, évi
akár 20–30 műsorral, és mára háromszázadik est-
jéhez közelít ez a Vajdaság művelődési életének
kiemelten fontos kulturális sorozata. Ezeknek a ren-
dezvényeknek fontos szerepe van Zenta és kör-
nyéke művelődési életében, azon túl más telepü-
léseken is, ahol néha a helybeliek éppen ezeken
a találkozókon szereznek tudomást róla, hogy
tehetséges író, költő, képzőművész, illusztrátor él
közöttük.
A zEtna voltaképpen egyszemélyes könyvkiadó,
mindenese Beszédes István, József Attila-díjas köl-
tő. Belegondolni is rossz, hogyan vezethet bárki
egyedül ilyen szerteágazó tevékenységet, szerzők
százaival, pályázatok cerberusaival, nyomdákkal,

terjesztőkkel küszködve, rendezvények sorát,
műhelymunkák garmadáját szervezve, köteteket
tervezve, tördelve, gondozván a szövegeket.
Természetesen nem segítség nélkül. Értő irodalmi
lektorokat, szakavatott szerkesztőket, kiváló illuszt-
rátorokat kér föl a könyvek készítése során. Az utób-
bi, a könyvek grafikai és vizuális gondozottsága
kiemelt értéke a zEtna köteteinek. A Vajdasági Szép
Magyar Könyv versenyében több elismerést nyertek
kiadványai (Koncz István Összegyűjtött versei, Cs.
Simon István Parlagmagány, Sirbik Attila eXoból
Endoba, Verebes Ernő Előbb még örök, Csík Mónika
Mákvihar, Celler Kiss Tamás Anyaméh és Diószegi
Ágnes Porcicák c. kötete, illetve Verebes György
Alvó titánok c. albuma.) Utóbbi kétségkívül a zEtna
eddigi legnagyobb formátumú képzőművészeti vál-
lalkozása. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy
a kötetek vizuális megformálásához számos kiváló
képzőművész járult hozzá: Verebes György, Penovác
Endre, Miroslav Jovančić, Janovics Erika, Bálind István,
Petar Ćurčić, Recskó Diana, Szajkó István, Mucsi
Attila, Lázár Tibor, Torok Melinda, Farkas L. Zsuzsa,
Stock János (fotográfus), Bakos Anita, Péter László,
Turkál Anna, Szeghő Attila, Guelmino Valéria, Bicskei
Zoltán, Kiss Attila Etele, Bukta Imre, Kerekes Sándor,
Daniela Mamužić, Sinkovits Ede, Végel Dániel,
Krajcsovics Éva.
A zEtnánál megjelent köteteikhez köthetően szer-
zői már részesültek Szirmai- (Nagy Abonyi Árpád),
Sinkó-díjban (Deissinger Ákos, Tóbiás Krisztián,
Celler Kiss Tamás, Hernyák Zsóka), Híd- (Fekete J.
József) és Artisjus-díjban (Tolnai Ottó). A zEtna
az Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján évente 4–6
új címszóval szerepel.
A zEtnáról bátran állítható, hogy műhelyként műkö-
dő kulturális központ. Olyan szerzők munkálkodnak
ebben a műhelyben, akik számára hatványozottan
fontos az alkotószellem autonómiája, a létértel-
mezés esztétikummá átvalósítása, a mű jelentés-
világának és a befogadó értelmezési horizontjának
koherenciája, a gondolatközvetítés művön belüli
egyedi megoldásai, mind a költészetben, mind
a prózában és a kiemelt helyen kezelt drámában.
Tegyük hozzá, a zEtnának se székháza, se fizetett
alkalmazottja nincsen.
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