
5000

5000. oldal!
H a erre az oldalra pillant az Olvasó, megérti a címet. A lap 

alján szerényen húzódik meg az oldalszám – vagy aho-
gyan a szakmában nevezik, a pagina – pedig ezútt al akár csupa 
nagybetűvel is írhatnánk: íme a Barátság ÖTEZREDIK oldala! 
Legutóbb akkor hívtam fel ilyesmire a fi gyelmet, amikor a háro-
mezredik oldalt értük el. Hát, így szalad az idő…

Erősen gondolkodtam, kérhetem-e tisztelt Barátainkat, Olva-
sóinkat, hogy örüljenek, ünnepeljenek velünk, vagy ez a szer-
kesztőség „belügye”, csendes ünnepe. Aztán feltett em magam-
ban – mint máskor is, többször is – a kérdést: mit tenne Ember 
Mari, ha élne? Óh, gondolkodás nélkül „tollat ragadna”, annál 
is inkább, mert időről időre – és most megint ilyen időket élünk 
– nehézségekbe ütközik a folyóirat megjelentetése.

Nemrég zenés, irodalmi Barátság-délutánon emlékeztünk Má-
riára, aki április 19-én lett  volna 75 éves. Biztosan jól érezte vol-
na magát, hiszen ott  voltak barátaink, szerzőink, olvasóink, jó 
volt a hangulat, és most is felvetődött  – sokadszor – a Barátság-
antológia kiadásának fontossága, szükségessége. Nem illett  a 
hangulathoz, így hát nem is szóltam arról, hogy problémáim 
vannak a lap megjelenésével kapcsolatban. Még nincs vége az 
évnek, pályázatokat írok, ahová csak lehet, miközben Olvasó-
ink már a júniusi számunkat tarthatják a kezükben.

Att ól tartok, Olvasóink sem sejtik gondjainkat, akiktől pedig 
annyi elismerő telefonhívást, pár soros e-mailt és levelet ka-
punk egy-egy lapszámunk megjelenését követően – és aminek 
annyira örülünk. Ennél nagyobb és fontosabb elismerés szá-
munkra nem is létezik!

Nem rontom el ünnepünket, folyóiratunk megérte az 5000. 
oldalt, és „folyik” tovább, ha gondok közepett e is. Mindig akad 
segítség, talán ebben az évben is, amikor annyi fontos dolog 
történik az ország, az itt  élő kisebbségek életében, jut valameny-
nyi fi gyelem a Barátság megjelentetésére is.

Köszönöm eddigi támogatóinknak, lelkes, felkészült szerző-
inknek és derűlátó előfi zetőinknek – van, aki több évre fi zeti 
elő a folyóiratot –, hogy elérhett ük az ötezredik oldalt, s kívá-
nom magunknak, hogy legyenek még ilyen közös ünnepeink, 
örömeink a 10 000. oldal apropóján is!

felelős szerkesztő


