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Takács Ádám: Hatvanadik szám
A kultúra ideje nem ismeri a közös mértéket. Ezen a területen az, hogy mennyi a hos�szú, és mennyi a rövid, vagyis, hogy mi, meddig és milyen ritmusban marad porondon,
nagyban függ egy adott dolog jellegétől, az ehhez köthető gyakorlatoktól és hatásoktól,
valamint a mindenkori körülményektől. A kérdést tovább bonyolítja, hogy a kulturális alkotásra és befogadásra fordított idő megint csak sajátos tartam szerint telik: a tevékenység
és gondolkodás idejéről van itt szó, amelynek nincs világosan kijelölhető mércéje. Így
aztán, ha egy kulturális folyóirat esetében az évfolyamok és lapszámok sora természetes
időmérőnek látszik is, ez önmagában alig-alig árulkodik az írás, szerkesztés és lapelőállítás tényleges idejéről, s még kevésbé az egyes lapszámok által kiváltott olvasás és hatás
virtuális idejéről. A hatvanadik lapszám, amellyel a Zempléni Múzsa mostani megjelenése büszkélkedhet kétségkívül számottevő élettartamról árulkodik. Ám ennek jelentősége
bizonyosan másként esik latba a szerző, a szerkesztő vagy az olvasó számára. S nem
csupán azért, mert a folyóiratban megjelenő szerkesztési és alkotási tevékenységek, illetve prózai, lírai és művészeti műfajok egymástól nagyban eltérő kulturális idővonalak
kereteibe illeszkednek. Inkább a befektetett idő az, ami itt különbséget tesz az említett
közreműködők szempontjai között. A maguk módján azonban mindannyian hozzájárulnak
a folyóirat rövid és hosszú távú sikeréhez. Vagyis e siker azért mégsem teljesen független
az élettartamtól. Különösen akkor, ha valahogy kiderülne, hogy mindazok, akik alkotóként
és olvasóként közreműködnek a Zempléni Múzsa fenntartásában e lap megjelenésének
tartama és ritmusa alapján is mérik a kultúra idejét.

Molnár Irén:
Bodrogpart

Támogassa a Kollégiumot
Alapítványunk közreműködésével!
Az Alapítvány 25 éve folyamatosan nyújt
támogatást:

• ösztöndíjak révén tehetséges vagy szociálisan rászoruló diákok
számára,
• tanárok tanulmányaihoz, tanulmányi utakhoz és továbbképzésekhez,
• a Kollégium fejlesztéséhez, tárgyi eszközbeszerzésekhez,
• emlékmű- és szoborállításokhoz.

Az Alapítvány rendszeresen szervez:

• továbbtanulást segítő mentorprogramot a gimnáziumban,
• ösztöndíj napot és vezetőképzőt Sárospatakon,
• nyári jutalomtábort a tehetséges diákok részére.

Az Öregdiák-mozgalom vezetőjeként az
Alapítvány:

25 éves a

Sárospataki
Református
Ko l l é g i u m
Alapítvány

• újra összehozza az egykori diákokat, ezért rendszeres tanévkezdő, tavaszköszöntő és évzáró találkozókat szervez Budapesten,
• az Alapítvány tulajdonában álló Öregdiák Vendégházban (Bertalan-ház, 3950 Sárospatak, Kazinczy u. 40.) találkozási és
szálláslehetőséget biztosít,
• minden évben megrendezi a hagyományos Öregdiák Bált.

Tegyen velünk együtt az öregdiákok és a
Kollégium kapcsolatának erősítéséért!
Kérjük, támogassa Ön is jövedelemadója 1%-ával és adományokkal a Sárospataki Református Kollégium Alapítványt,
amelynek valamennyi kuratóriumi tagja pataki öregdiák. Közhasznúsági jelentéseink nyilvánosak, az interneten megtekinthetők. Kérjük, keressen Ön is bennünket, hogy segíthessünk!
Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, kuratóriumi
elnök: Bogdán Dániel
Székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.,
Levelezési cím: 1154 Budapest, Tompa u. 70/A.
Telefon: 06-70-420-1612, E-mail: info@patakidiak.hu,
Honlap: www.patakidiak.hu
Adószám: 19070520-1-05
Számlaszámunk: K&H Bank 10409015-50485253-57531007
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