
 

 
A Tiszatáj Alapítvány közhasznúsági jelentése 

A Tiszatáj Alapítvány bevételei 1999-ben a következő forrásokból származtak: Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram: 7.700.000, Csongrád Megyei Közgyűlés: 2.800.000, Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány: 
200.000, József Attila Alapítvány: 700.000, Soros Alapítvány: 1.000.000, Szeged Város Közgyűlése: 500.000, 
Szegedért Alapítvány: 50.000, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 1.000.000. A lap- és könyvértékesí-
tésből származó bevétel 1.129.000 forint volt. Az adózók 1% fölajánlásának összege 93.950 forint volt. 
A Tiszatáj Alapítvány, mely 1998. május 28-tól jogállását illetően közhasznú szervezet, 1999-ben is – az alapít-
vány céljaival összhangban – elsődleges feladatának tekintette a Tiszatáj c. folyóirat folyamatos megjelentetésé-
nek biztosítását. A lapnak sikerült megőriznie a magyar folyóirat-irodalomban régóta betöltött szerepét, s ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint a Tiszatájnak 1999-ben megítélt Magyar Örökség-díj. Minden bizonnyal a Ti-
szatáj elfogultságok fölé emelkedő értékszemlélete magyarázza a Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelt tá-
mogatási összegét. 
Az alapítvány rendszeresen szervezett irodalmi esteket, író-olvasó találkozókat, melyeken szerzőinket, a ma-
gyar irodalom élvonalbeli alkotóit mutattuk be. A Kuratórium évente két díjat ad ki a folyóirat kiemelkedő 
értékeket teremtő szerzőinek. 1999-ben Jókai Anna és Ágh István munkásságát jutalmaztuk. A fiatal alkotók 
támogatása céljából a Kuratórium ösztöndíjakat ítélt meg. Itt jegyezzük meg, hogy a Tiszatáj szerzőgárdája és 
olvasóközönsége az elmúlt években megfiatalodott. Az ifjú tehetségek támogatását a jövőben is feladatunknak 
tekintjük. 
A Somogyi-könyvtárral együttműködve és a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány támogatásával  
a megye valamennyi kistelepülésének iskolájába és könyvtárába ingyen juttatjuk el a Tiszatájt. 
Az 1997-ben indított Tiszatáj Könyvek sorozatban 1999-ben három kötet jelent meg: Fried István: Árnyak 
közt mulandó árny. Tanulmányok Baka István költészetéről, Bozai Ágota regénye: tranzit glória, Grezsa Fe-
renc: Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. 1999-ben jelentős erőfeszítéseket tettünk a Tiszatáj 
millenniumi vállalkozása, a „Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?” c. sorozat reprezentatív kötet-
ben való kiadása érdekében. A könyvsorozat olyan non-profit vállalkozás, amely magas színvonalú szépiro-
dalmi alkotásokat és irodalomtörténeti-kritikai munkákat kíván megjelenéshez segíteni. 

A Tiszatáj Alapítvány Kuratóriuma 

* 
Február 25-én a hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtárban mutattuk be Grezsa Ferenc Von-
zások és vallomások c. könyvét. A Tiszatáj Könyvek legújabb darabjáról Domokos Mátyás és 
Olasz Sándor beszélt. 

* 
A Magyar Köztársaság elnöke március 15-én Kossuth-díjat adományozott Gergely Ágnes írónak, 
költőnek, műfordítónak kiemelkedő költői és műfordítói tevékenységéért; Görömbei András iro-
dalomtörténésznek, a Debreceni Egyetem tanárának a 20. századi magyar irodalom teljességre tö-
rekvő elemzéséért és példaértékű oktatómunkájáért; Nagy Gáspár költőnek költői munkássága el-
ismeréseként. Szeretettel és megbecsüléssel köszöntjük szerzőinket! 

* 
Néhány szerzőnkről: KONTRA FERENC Újvidéken él, novelláival korábban gyakran találkozhattak 
olvasóink. LOVAS ILDIKÓ a szabadkai Üzenet főszerkesztője. LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ a fiatal erdé-
lyi költőnemzedék egyik legtehetségesebb tagja, doktorandusz a Szegedi Tudományegyetemen. 
SÁNTA GÁBOR tanársegéd a Tanárképző Főiskolai Kar Irodalom Tanszékén. BLÉNESI ÉVA jelenleg 
a Cambridge-i Egyetem Szociológia és Politika Tudományok Tanszékén működő nemzetközi 
program kutatójaként dolgozik. 
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