
ÜNNEP ELŐTT, ÜNNEP UTÁN

Amikor fél esztendővel ezelőtt a Palócjold idei első száma megjelent, többen 
megkérdezték, miért nem írtam bevezetőt az új évfolyam elé? Szelíden kitértem a 
magyarázkodás elől. Sajtó történ éti kutatásaimból tudtam, hogy' az efféle beharan- 
gozóknak nagyobb a füstje, mint a lángja. Várjuk meg az első évfolyam végét -  
mondtam az új szerkesztőségnek. Utána kiderül, merrefelé tartunk.

Hát tessék. Megjelent a Palócföld 47. évfolyamának hat száma. Ez a mostani a 
ráadás, a hetedik. Sok minden tisztázódhatott a figyelmes olvasó számára. Hogy 
például kicsit megújultunk, folyamatosan kerestük új külsőnket, az új tipográfiát, a 
belső szerkezet arányait; hogy mindent megtartottunk a lap tradícióiból ami érté
kes, ami időt álló.

Bebizonyosodott, hogy igenis aktív és jelentős alkotó élet van Nógrádban, s 
számunkra teljesen közömbösek a belső torzsalkodások. Kiderült, hogy a magyar 
szellemi életből milyen sokan kötődnek Nógrádhoz. Valóságosan is, hiszen a 
Cserhátban megbújó falvainkban találnak hétvégi menedéket, emlékeznek vissza a 
megyében töltött évekre, életüknek egy-egv szakaszára. És jelképesen is kötődnek, 
hiszen ismerik Nógrádot, barátaik, alkotó társaik élnek itt s fontos számukra, hogy 
megjelenjenek írásaikkal a lapban. Nógrád megyének minden közhiedelemmel 
ellentétben jó híre van az országos közvélemény előtt.

Lassan kibontakoztak felvidéki kapcsolataink is. Akár szerzőink, akár a témák 
révén a lap eddigi gyakorlatához hasonlóan együtt gondolkodunk e térség jelensé
gein, problémáin.

Kiderült, milyen sok új művészeti alkotás születik a megyében, milyen fontos kiad
ványok jelennek meg. És sajnos milyen sokan távoztak el ezekben a hónapokban a 
palóc Parnasszus ködfelhői mögé...

2001 tavaszán Nógrád Megye Közgyűlése a lehetőségekhez képest jelentős 
anyagi támogatással indította el az új évfolyamot. A Nemzeti Kulturális Alapprog
ram Folyóirat Kollégiuma éppen a tradíciókra hivatkozva is támogatta a megjele
nést. Meghirdettük irodalmi pályázatainkat, amelyekre 77 pályamű érkezett. 
Nyomdában vannak a Palótfóld Könyvek sorozatának első kötetei. A 2002-ik évi 
folyamatos megjelenés anyagi hátterét a megyei közgyűlés már biztosította. Némi 
öniróniával azt mondhatom: most már csak előfizetők kellenének...

(p.m.)

A különszámot 2001 karácsonyára szántuk ajándékként a fa alá. Hát egy  kicsit 
elcsúsztunk vele. Mindennek oka az a korán jött té l...
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