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Közelítők

Sütő András, Kányádi, Fábry Zoltán, Grendel, Gion Nándor, Balla 
D. Károly… Hogyan kapkodtuk egymás kezéből a megjelent új-
donságokat, mekkora kíváncsisággal, érdeklődéssel olvastunk 
arról a világról, amelyekről írásaik, verseik szóltak! Mert mi az ő 
műveikből az erdélyi, szlovákiai, újvidéki, kárpátaljai magyarság 
életkörülményeit, életérzéseit és gondolatvilágát ismertük meg. A 
határon túli magyar írók értelemszerűen arról írtak, mint nagyon 
sok – ha ugyan nem minden író és alkotó – a világon: gyermek- 
vagy felnő$ kori élményeikről, emlékeikről, szülőföldjükről. 

Most olyan alkotók írásait olvashatják magyarul és anyanyel-
vükön, akik i$  élnek Magyarországon, közö$ ünk. Két nyelven 
publikáló írók és költők, s egy varázslatos világba visznek el min-
ket: az ő Baranyájukba, Pilisükbe, Alföldjükre, az ő Szentendré-
jükre, Sopronjukba, Pécsükre. A velünk élő magyar valóság egy-
egy olyan szeletét lá$ atják, amely nemcsak nyelve s látásmódja 
mia$  sajátosan izgalmas, hanem azért is, mert bár vitathatatlanul 
a miénk, mégsem ismerjük igazán. A hazai nemzetiségek alko-
tóinak írásaiból, munkáiból szedtünk össze egy nagy csokorra 
valót, mert meggyőződésünk, hogy irodalomunknak, képzőmű-
vészetünknek ez a világa valóban új élményekkel és minőséggel 
gazdagít mindnyájunkat: a magyar és európai kultúra egészét.

Mennyivel könnyebb Szakcsi Lakatosnak, Vujicsicsnak, Geiger-
nek, Snétbergernek és a többieknek a zene nyelvén, határokat 
átívelve, akár a világhírnévig eljutniuk! A vizuális nyelvet „be-
szélőket”, a képzőművészeket, Bartl Jóskát, Ezüst Gyurit, Matzon 
Ákost, Oroján Istvánt, Ruszev Roszent, Szyksznian Wandát, min-
denki érti, ha műveiket látja. 

És de nehéz is annak, aki anyanyelvén próbálja meg ugyanezt! 
Pedig az írók, költők és műfordítók is azok közé tartoznak, akik 
műveikkel gond nélkül járnak át képzeletbeli és valós határokon. 
Műveikkel ők is kultúrákat, népeket, országokat közelítenek egy-
máshoz. Ők a címben jelze$  közelítők, nevezhetnénk őket egysze-
rűen közvetítőknek, átjáróknak is, akik szülőföldjükön, Magyar-
országon élnek, dolgoznak, alkotnak, többen közülük nemcsak 
anyanyelvükön, hanem magyarul is. Így jutnak el más országok 
irodalmába, gazdagítva azokat is. 

Tessék elolvasni a műveiket, és lehet cse$ inteni! Ezek bizony 
irodalmi csemegék a javából! Lehet szemezgetni versekből, prózá-
ból, műfordításokból: végre megjelent a 15 éves BARÁTSÁG antoló-
giája, melyben mindenki együ$  olvasható. Magyarul és még sok 
más nyelven: horvátul, szlovákul, németül, cigányul, bolgárul, ru-
szinul és így tovább.  Milosevits, Choli, Berényi, Koch Vali, Blazsetin 
Stepan, Hadzsipetkova és a többiek, megannyi izgalmas világ!

Köszönöm a szerzőknek, hogy közlésre átadták műveiket a 
BARÁTSÁG-nak, mely immár másfél évtizede biztosít publikációs 
lehetőséget a hazai írók és költők, köztük a több nyelven alko-
tó, nemzetiségi származású irodalmárok számára. Folyóiratunk 
alapítója, Ember Mária nagy felfedezője és támogatója volt kor-
társainknak. Hosszú utat járt be a BARÁTSÁG az elmúlt 15 évben, 
sok irodalmi kalandot éltünk meg a szerzőkkel együ$ . Ünnepi 
antológiánkkal szeretnénk örömöt szerezni – határokon innen és 
túl – minden olvasónknak. 

Budapest, 2009. szeptember 15.

Mayer Éva
felelős szerkesztő

TARTALOM

BARÁTSÁG

ÜNNEPI ANTOLÓGIA

Choli Daróczi József versei
Szentandrássy István rajza
Orsós Jakab: Szürkület
Jónás Tamás: Lelet
Blazsetin István versei
König Róbert metszete
Áts Erika versei
Radevszki Teodor: Kusza álmok
Kjoszeva Szvetla verse
Kortárs szlovák költők versei
Ember Mária: Hajtűkanyar (részlet)
Berényi Mária versei
Stefan Orojan rajza
Rácz Lajos verseiből
Női hangon: roma költőnők versei
Radnics Manda: Lelkigyakorlat
Jolanka Tišler versei
Marko Dekić-Bodoljaš versei
Gondolj a gyökerekre – görög írók művei
Koch Valéria versei
Milosevits Péter: A kihalás perspektívái
Nikola Hajnal rajzai
Kalányos Mónika versei
Szlovén költők versei
M. Kozár Mária alkotása
Hracsja Kocsar: Nahapet
Doncsev Toso: Id. Bezedekné esete 

a csévi boszorkánnyal
Zincsenko Valentina versei
Ruszin vers két nyelven
Robert Becker versei
Hadzsipetkova Krisztina: Az élet Poliban
Szyksznian Wanda művei
Ruszev Roszen alkotása
Václav Havel képversei
Koloman Brenner és Angela Korb versei
Kalász Márton versei
Konrad Sutarski verseiből
Weöres Sándor versei szlovákul
Kaján Tibor rajza: Kisebbségek
A lap szerzői

6124
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6133
6134
6136
6140
6141
6142
6143
6144
6146
6147
6148
6150
6151
6152
6154
6155
6157
6158

6160
6162
6163
6164
6165
6166
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176

Borítóinkon: 
Bartl József, Ezüst György és Szentandrássy István 
művei


