
(Szabadka, Vajdaság)
Főszerkesztő: Utasi Jenő

Cím: Gradska Biblioteka – Városi Könyvtár
24000 Subotica, Dušan cár u. 2. Szerbia

E-mail: aracs-ujsag@tippnet.co.yu
gvajda@suonline.net

Honlap: www.aracs.org.yu

A délvidéki közéleti folyóirat júniusi
számában közzéteszi az Emberi Jogi
Központ jelentését, mely az ott élő ki-
sebbségi magyarság helyzetét doku-
mentálja. Kitér arra, hogy Szerbia
nem hozott létre a kisebbségi jogokat
érvényesítő intézményrendszert, sok
esetben a nemzetközi egyezmények-
ben vállalt kötelezettségeinek sem
tesz eleget, valamint a délvidéki ma-
gyarság ellen elkövetett jogsértések-
re, atrocitásokra. Gubás Jenő esszéjé-
ben a magyarság érdekképviseletét el-
látó, kultúráját őrző intézmények
diszfunkcionális működését veszi sor-
ra, mely hozzájárul ahhoz, hogy
„évente minimum egy falu lakosságá-
val vagyunk kevesebben”. A nemzet-
tudat hiánya Gubás szerint abban is
megmutatkozik, hogy 2004. decem-
ber 5-e óta „általánossá vált a vajda-
sági magyar nemzeti meghatározás az
egyetemes magyarsághoz való tarto-
zás vállalásával szemben”. Margittai
Gábor ismerteti Domonkos László
Nagyenyedi ördögszekér című köny-
vét, mely a hírhedt 1849-es véreng-
zésről szól, Vajda Gábor pedig Herceg
Jánosra emlékezik.

(Bécs, Ausztria)
Főszerkesztő: Deák Ernő

Levelezési cím: A-1011 Wien, Postfach
358. Ausztria

E-mail: becsi-naplo@aon.at
Honlap: www.fkkk.tvn.hu/becsinaplo

Szabó A. Ferenc Machiavellista politi-
zálás Budapesten című vezércikkében

elemzi, hogyan került „Magyarország
politikai válságba”. Szakály Sándor a –
szerinte – kudarcos magyar külpoliti-
káról ír, melynek legfőbb okát a politi-
kai erők konszenzusának hiányában
látja. A magyar külpolitika rendszervál-
tozáskori hármas egysége (az euróat-
lanti irányultság, a határon túl élő ma-
gyarokra való nagyobb odafigyelés, in-
tegrációjuk a magyar nemzetbe, és a
szomszédos államokkal való viszony új
alapokra helyezése) fölbomlott, „egyes
esetekben kritikátlanul követjük a szá-
munkra érdemben nem meghatározó
történések külpolitikai vonatkozásait
(…), míg más esetekben önállóan kívá-
nunk lépéseket tenni apró engedmé-
nyekért (…), közben a saját céljainkat
elősegítő lépéseket nem minden eset-
ben tesszük meg”. Különösen azt bírál-
ja Szakály, hogy „megfontolások nél-
kül tesszük magunkévá a közösségi el-
gondolásokat, miközben más, nagyobb
politikai és gazdasági erővel rendelke-
ző (…) országok nem egy esetben a kö-
zös külpolitikai elképzelések elé helye-
zik egyéni érdekeiket”.

(Ungvár, Kárpátalja)
Főszerkesztő: Nagy Zoltán Mihály

Levelezési cím: Nagy Zoltán Mihály,
90221 Csonkapapi, Mező u. 168.,

Beregszászi járás, Ukrajna; 88000 Ungvár,
Babuskin tér 5/A, Ukrajna

E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua
n.zoltanmihaly@freemail.hu

Honlap: www.hhrf.org/mekk/együtt

A kárpátaljai folyóirat többek között
Bakos Kiss Károly, Czébely Lajos, Fo-
dor Géza, Horváth Sándor, Penckófer
János és Vári Fábián László verseit
közli, Bartha Gusztáv és Vári Fábián
László regényrészletét, Lengyel János
tanulmányát Antiglobalizációs és glo-
balizációkritikus mozgalmak címmel,
valamint Bertha Zoltán és S. Benedek
András recenzióit Bakos Kiss Károly
Legyen vers című első kötetéről.

(Kolozsvár, Erdély)
Főszerkesztő: Szilágyi István

Levelezési cím: 400217 Cluj-Napoca,
Postafiók 245., Románia

E-mail: kvari.helikon@gmail.com
Honlap: www.helikon.ro

A kolozsvári folyóirat Lászlóffy Csaba
verseivel indul, Pomogáts Béla ír benne
tanulmányt Bánffy Miklósról, Bogdán
László A kintrekedtek címmel publikál
esszét. Papp Attila Zsolt interjút készített
az Előretolt Helyőrség-nemzedék egyik
markáns képviselőjével, Sántha Attilával,
aki negyvenedik születésnapját ünnepli.
Sántha úgy emlékszik vissza a
kilencvenes évek elejére, mint amit Er-
délyben „a programatikus transzszilva-
nizmus tobzódása” jellemzett, „Magyar-
országon pedig éppen ellenkezőleg: tom-
bolt a programatikus posztmodernizmus,
az irodalom olvashatatlanná, szövegcen-
trikussá vált”. Ezekkel szemben pozi-
cionálta magát a „transzközép” irányzat.
„Szerintem abban a pillanatban – a
kilencvenes évek elején – éppenhogy
nem volt életes irodalom, és ezt a szöveg-
irodalom ellen fellépő (vagy arról tu-
domást nem vevő) írók nagy sikere
mutatja. Ezért volt szükség a transzkö-
zépre is, hogy felrobbantsa az éppen
önmagában tobzódó irodalomelméleti
diskurzust” – véli a beszélgetésben
Sántha.

(Arad, Erdély)
Főszerkesztő: Böszörményi Zoltán

Cím: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 3/5.
310085 Arad

Eminescu utca 55–57. Románia
E-mail: ij@irodalmijelen.hu

Honlap: www.irodalmijelen.hu

Makkai Ádám Egy mikrokozmosz szo-
nettjei a makrokozmoszról című létfilo-
zófiai versfüzérét olvashatjuk a lap leg-
újabb számában, valamint – többek kö-
zött – Ármos Lóránd, és Balaskó Ákos
költeményeit. Prágai Tamás az amerikai
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John Ashbery, Márton László pedig a
XVII. századi königsbergi poéta, Simon
Dach általa fordított versei elé írt rövid
tanulmányt. Orbán János Dénes Debüt
című rovatában Kilyén Attila Örs fiatal
költőt, Pécsi Györgyi „Szubjektív
könyvtára” Coelho, Kapuscinski, Ko-
vács István, Feliks Netz, Orcsik Ro-
land, Takács Zsuzsa, Ágh István, Kicsi
Sándor András és Sisa József könyveit
mutatja be. N. Pál József a Felsőma-
gyarország Kiadó Vízjel sorozatában
idén napvilágot látott négy könyvet
ajánlja (Babus Antal: Árral szemben,
Monostori Imre: Az idők szellemei,
Pécsi Györgyi: Folytatódik, Papp Endre:
Szemléletünk próbája), elismerően
nyugtázva, hogy „a nyelvbe vetett bizal-
mat megroggyantó”, „a személyiséget
destabilizáló”, „az egyéni s közösségi
identitást problematizáló” posztmo-
dern mellett „szerencsére a hagyomá-
nyosabb – értékőrző, érték-biztos vagy
értékképviseleti – szemlélet is áll még
a lábán”.

(Pozsony, Felvidék)
Főszerkesztő: Fónod Zoltán

Levelezési cím: 820 11 Bratislava,
P. O. BOX 11., Szlovákia

E-mail: irodalmiszemle@nextra.sk
Honlap: www.irodalmiszemle.sk
www.hhrf.org/madach-posonium

Gál Sándor, Hogya György, Milan
Rúfus és Bodnár Daniel verseit, Aich
Péter, Poór József és Szirmai Péter

novelláit, valamint Alabán Ferenc ta-
nulmányát olvashatjuk többek között.
A lap Ozsvald Árpádra és Dénes
Györgyre emlékező írásokat közöl. E.
Fehér Pál publikál recenziót Földes
György Magyarok és románok 1956
és 1989 között című könyvéről, mely-
ben arra a – határon túli ügyekben va-
lamelyest járatosaknak cseppet sem
újkeletű – következtetésre jut, hogy a
rendszerváltozás „félreérthetetlenül
bizonyította: a korábbi út sehová nem
vezet, [a román-magyar kapcsolatok-
ban] valami újat kell, kellene kezde-
ni”. Ez az „új” azóta sem született
meg, E. Fehér szerint a mindkét olda-
li „nacionalizmus” miatt.

(Kolozsvár, Erdély)
Főszerkesztő: Kántor Lajos

Levelezési cím: 400304 Cluj, c.p. 273,
Románia

E-mail: korunk@gmail.com,
korunk@korunk.org

Honlap: www.korunk.org

Az erdélyi lap Kibédi Varga Áron,
Karácsonyi Zsolt ás Szálinger Balázs
verseit közli, s részletet Árkossy Ist-
ván és Bágyoni István Világ árnya,
világ fénye című „beszélgető-
könyvéből”. Tanulmányokat olvasha-
tunk az Európai Közösség regionális
politikája nyújtotta lehetőségekről
Horváth Anna, Csáki Rozália, Pakot
Mónika, Flóra Gábor, Székedi Leven-
te, Horváth Alpár és Somai József
tollából.

(Marosvásárhely, Erdély)
Főszerkesztő: Gálfalvi György

Levelezési cím: 540027 Târgu Mures
str. Tusnad 5. Románia
E-mail: lato@rdslink.ro

Honlap: www.lato.ro

Demény Péter, Lászlóffy Csaba, Szá-
linger Balázs, László Noémi, Cseh Ka-
talin, Bálint Tamás, Dimény Lóránt és
Bodor Béla verseit, Magyary Ágnes és
Selyem Zsuzsa szépprózáit olvashat-
juk. Részletet közöl a folyóirat Bogdán
László A hajón és Gulyás Miklós Ván-
dorút pipafüst alatt című regényéből.
A Látó melléklete Keszeg Anna Iroda-
lom és a City című „tudósító szövegei”.

(Csíkszereda, Erdély)
Főszerkesztő: Ferenczes István

Levelezési cím: 530140 Csíkszereda
P. O. Box: 149., Románia

E-mail: szekelyfold@cchr.ro
Honlap: www.hargitakiado.ro

Deák László, Demény Péter és Nyilas
Attila publikál verseket, Temesi Ferenc
és Simó Márton rövidprózát. Sylvester
Lajos beszélget dr. Zsigmond Győző
etnomikológussal, aki A kucsmagom-
bák a székely néphagyományban cím-
mel ír tanulmányt. Bartos-Elekes Ildikó
egy erdélyi néptanító, édesapja sorsán
keresztül mutatja be Erdély történelmé-
nek kommunista időszakát.
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A 36. Tokaji Írótábor – alapítás éve
1972 – 2008. augusztus 13-14-15-én
szerdán, csütörtökön és pénteken, az
Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvé-
nyesülés kérdéskörében szervezi meg ta-
nácskozását.

Az írótábori tagság igénye szerint, a
megújulás jegyében a plenáris ülések mel-
lett Poétikai munkacsoport, Irodalmi támo-
gatások munkacsoport, Szerkesztői és kia-
dói munkacsoport, Digitalizált irodalom

munkacsoport kínál lehetőséget, és teremt
alkalmat a termékeny alternatív vitára.

A Tanácskozás helyszíne: A Tokaji
Ferenc Gimnázium, annak kollégiuma és
kertje, a tokaji Paulai Ede Színház, vala-
mint a helyi Tourinform iroda székháza.

Ahagyományok szerint a Tokaji Esték so-
rozatban alkotóműhelyek, folyóiratok bemu-
tatkozása, borkóstolás várja a résztvevőket.

A táborba való jelentkezés levélben:
H-3501 Miskolc, Pf. 375.

vagy e-mailen:
tokaji.irotabor@chello.hu

irotabor@freemail.hu
Érdeklődni lehet a következő számokon:
(06-46) 359-923 vagy (06-20) 453-4890
(Külföldről való jelentkezéskor a 36-os
előhívószám nem nélkülözhető

A Tokaji Írótábor Kuratóriuma

Találkozunk Tokajban!


