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A Csíkszeredán megjelenõ Szé-
kelyföld címû folyóirat rendszere-
sen közli az elõfizetõk névsorát.
A legutóbbi számból megállapít-
ható, hogy Magyarországon 103
magánszemély mellett 29 intéz-

;..1 mény fizet elõ a folyóiratra. Az
',' utóbbiak között -az iskolákat,

levéltárakat is ideszámolva -

.~ összesen 13 könyvtár található: a
~ városi könyvtárak közül az esz-
c, tergomi és a tapolcai, a megyeiek

közül a Fejér megyei. Elõfizet a
FSZEK, az aIK, a fõiskolai
könyvtárak közül a Wesley János
Lelkészképzõ Fõiskola Könyvtá-

Kovács Tamas; Tánc (részI ct) ra, az egyetemi könyvtárak közül
az Evangélikus Hittudományi

Egyetem Könyvtára, a Szegedi Tudományegyetem három könyvtára és a Zrínyi Miklós Nemzet-

védelmi Egyetem Könyvtára. Ennyi!!!
Nyilván több könyvtár kap a kötelespéldányokból, ám akkor is nagyobb figyelmet és megbe-

csülést érdemel az immár hetedik évfolyamába lépett, havonta megjelenõ, 160 lap terjedelmû
"kulturális folyóirat", amely a Székelyföld irodalma mellett érdekes és számomra nem egyszer
megrendítõ betekintést nyújt a régió történetébe, mûvelõdéstörténetébe, néprajzi hagyományaiba,
mûvészetébe. A publicisztikák stb. témáit is tekintve nem "csak" egy regionális folyóirat, szerzõi,
munkatársai között a romániai és magyarországi magyar irodalom (ha egyáltalán tehetünk ilyen
megkülönböztetést) képviselõit egyaránt megtaláljuk. (Csak tallózva közöttük: Bogdán Lajos,
Demény Péter, Egyed Emese, Kántor Lajos, Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc, Sylvester
Lajos stb. -KerényiFerenc, Körmendi Lajos, Láng Gusztáv, Pintér Lajos, Szakolczay Lajos,
Temesi Ferenc, Zalán Tibor stb.). Azaz a folyóiratnak a talán nagyobb hagyományokkal rendel-
kezõ Korunk, Látó.._Helikon mellett (helyesebben: azokat kiegészítve), afféle törzsanyagként is,

ott kell( ene) lennie a könyvtárakban.
A folyóirat fõszerkesztõje Ferenczes István József Attila-díjas költõ. Természetesen prózát is

ír, a közelmúltban jelent meg a Székely apokalipszis címû könyve, amely azokat a napókat idézi
fel, amikor 1944 õszén Székelyföldön megjelentek a Manui-gárdisták. Szerkesztõk: Fekete Vince,
Gyögy Attila, Mirk Szidónia-Kata, Molnár Vilmos. Végezetül, további kedvcsinálóként, a folyó-
irat rovatai: Szépirodalom, Academica Transsylvanica (interjúk jeles tudósokkal), Scripta Mundi,
Köztes Európa, Irattár, Ködoszlás, Aranyág, Ujjlenyomat, Mûteremtés, Szemle.

A Székelyföld megrendelhetõ a Magyar Napló Kft-nél. Levélben: 1406 Bp., Pf. 15.; telefonon
és faxon: (1) 342-8768; e-mailen: magynap@elender.hu Elõfizetési díj: 6246 Ft.

Felhívtam Oláh János fõszerkesztõt, szerinte van elég példány az idei három megjelent lap-
számból, egyúttal kérte, hogy népszerûsítsem a Naplót is. (Hát megtettem, bár remélem a Magyar

Napló nem szorul rá ennyire.)
Kedves Kollégák! A székesfehérvári Argus címû folyóirat (amit szintén figyelmükbe ajánlok:

www.argus.hu) folyamatos munkakapcsolatban van a Székelyföld szerkesztõségévei, s szeretnék
némi örömhírt közölni velük arról, hogy mennyivel nõtt az elõfizetõk tábora a hazai könyvtárak
körében. Ezért kérem, hogy közöljék veTem, ha elõfizettek a folyóiratra. Fáradozásukat elõre is
köszönöm. (arato.antal@vmmk.hu) ,
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