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Beköszöntõ – 15 év után
A szabad sajtó napján, március 15-én indul útjára ez a folyóirat. Való-
ban a szabad sajtó, a szabad gondolat terméke: kigondultuk, megcsi-
náltuk. Már senki sem vonha# a össze a szemöldökét, nem tekinthe-
te#  ránk gondterhelten: „Node hogy képzelik ezt az elvtársnők?!”… 
Fölö# es hatóságunk sem lesz, mely aggályosán méricskélné, ugyan 
melyik hivatalos szempon# ól tértünk el s hány dekával…

Annál nagyobb a felelősségünk. Mert a szabadság: felelősség.
És a demokrácia: tanulási folyamat. Meg kell tanulnunk türelem-

mel viseltetni egymás iránt. Tudomásul venni, hogy mások – má-
sok. Hogy a másság: szín, érték, s vállalható, vállalandó tulajdon-
ság. Annyit már tudunk, hogy a felülről megkövetelt „egység” az 
egység látszata csupán; valódi egység csakis akkor jöhet létre, ha 
mindenki hangja szól a nagy kórusban.

Sohasem jelent még meg Magyarországon olyan folyóirat, amely a 
hazánkban élő kisebbségek, etnikai csoportok, nemzetiségek hang-
ját felerősítve, a sokaságon át igyekeze#  volna megközelíteni az 
egységet. A csoportérdekeken át lá# atni a hazát. Még sohasem volt 
Magyarországon olyan folyóirat, amely egymás mellé téve tárgyalta 
volna a közös hazában élők eltérő történelmi tapasztalatait, mások 
szemében esetleg különös szokásait, más-más helyzetből eredő er-
kölcsi meggyőződését, saját rétegéből kisarjadt irodalmát. A megbé-
kélést a Kárpát-medencében épp úgy, mint Közép-Kelet-Európában 
csak és kizárólag a kölcsönös jobb megismerés segítheti elő.

Szükségét éreztük tehát egy összefogó, összefoglaló folyóirat lét-
rehozásának, mindazok számára, akik nem közömbösek a „szom-
széd” (esetünkben a tőszomszéd) családtörténete, házi szokásai, 
ünnepei, kultúrájának értékei iránt. De nemcsak a nemzetiségek és 
a magukat nemzetiségnek nem tekintő hazai népcsoportok egymás 
közti megismertetése a cél, hanem a magyar olvasó fi gyelmének felkel-
tése is a történelem során nem egyszer bizalmatlanul, gyanakvással 
szemlélt, „elzárkózó”, elzárkózásra kényszerült vagy azzal megvá-
dolt hazánkfi ai iránt.

1994. március 15.

Ember Mária          Mayer Éva
    KIÁLLÍTÁS

BORÍTÓINKON 
Szily Géza festőművész munkái,
hátsó borítóinkon a BlickPunkt 
díjnyertes fotói láthatók.

MEGHÍVÓ
A Filantróp Társaság Barátság Egyesülete és az MTA Etnikai-

Nemzeti Kisebbségkutató Intézete szerete# el hívja és várja 
2009. április 24-én, pénteken 15.00 órakor

a 15 éves Barátság, kulturális és közéleti folyóirat
Barátait, Szerzőit, Támogatóit, Olvasóit és minden Érdeklődőt

jubileumi megemlékezésére és zenés irodalmi délutánjára!

A rendezvény fővédnöke: Németh Erika, a MEH NEKF főigazgatója 
Köszöntő: Mayer Éva, felelős szerkesztő, 

Megnyitó: Dr. Szarka László MTA ENKI igazgatója,
Ember Máriára emlékezik Murányi Gábor újságíró.

A rendezvény helye: Magyar Kultúra Alapítvány Deák Terem
Budapest, I., Szentháromság tér 3.


