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Ötvenedik szám

„Üzenhettek már utánam,
Kézsmárk hegye, Majtény síkja,
Határ-szélen botot vágok,
Vérem többé sohse issza
Veszett népem veszett földje:
Sohse nézek többet vissza.”
(Ady Endre: Sípja régi babonának)

Tíz szám, két és fél év termése. A Zempléni Múzsa történetében már az ötödik ciklus
zárul ezzel a lapszámmal. Nem könnyű idők tíz számba sűrített lenyomata.
Közel száz esztendeje, hogy ez a térség Trianonnal a perifériára szorult. Ma újra aggasztóak a szociológiai-gazdasági adatok: az elvándorlás, a munkanélküliség, a gettósodás,
a kilátástalanság. Az elmúlt évtizedben a természeti csapások sem kímélték Zemplént.
Aki maradt, és aki rendre visszajár, nem adja fel és nem adja alább annál, amire a varázslatos táj és a sokat emlegetett örökség megtanította. Ínséges időkben nincs is más
választásunk, mint újra és újra előre menekülni, ahogyan tette ezt a fejedelemasszony
vagy a megismételhetetlenül zseniális kultuszminiszter, a szőlőt telepítő gyógyszergyár
vagy a termálfürdőt fejlesztő város. A hagyományt hagyományozva.
Egyszer majd ismét ráébred az ország, hogy a humán- és a természettudományok nem
szembeállíthatók vagy rangsorolhatók. Bármelyik nélkül és a művészeteket, közgyűjteményeket háttérbe szorítva, a falukutatás felhalmozódott ismeretanyaga nélkül, kisebbségi identitás és magyarságtudat-erősítés nélkül, környezettudatos tájgazdálkodás és a
Zempléni-hegység kutatása nélkül, Comenius, Rácz István hagyatékának ismerete nélkül, a változó világhoz igazodó kulturális menedzsment nélkül, fotóművészeink, táncosaink, zenekarjaink nélkül, a grafikai biennálék, Széphalom és a kálvinizmus megújuló és
megújítandó öröksége nélkül, az öregdiák mozgalom története nélkül nincs felemelkedés.
Akkor szükség lesz újra a helyi erőkre, műhelyekre, a lokálpatriótákra, mert ezeket a közösségeket leszámítva, minőség jószerivel már csak a nagyvárosokban maradt.
Amíg eljön ez az idő, addig is forgassák szeretettel, ha tehetik, gyarapítsák a Zempléni
Múzsa következő számait! Vegyenek magukhoz minél többet szellemi kalóriáiból, mert
ezek a kalóriák valamennyiünk egészségét és egész-ségét táplálják!
(U.i.: Utánam a Papaj, a Milic és a Bodrog-mente üzen, határ-szélen – a nyugatin, ahol
most élek – botot vágok és indulok haza, amikor csak lehet.)

Támogassa a Kollégiumot Alapítványunk
közreműködésével!

• tanulmányi ösztöndíjak gimnáziumi tanulók és teológus hallgatók részére
• kutatói és PhD-ösztöndíjak folyósítása
• kulturális és sportprogramok, iskolai rendezvények támogatása
• iskolai kiadványok (pl. Refirka, Tablók könyve) támogatása

Tegyen velünk együtt az öregdiákok és
a Kollégium kapcsolatának erősítéséért!

• öregdiák honlap fejlesztése (www.patakidiak.hu – keresse
meg régi diáktársait fényképek, tablók, címtár segítségével és
tájékozódjon az iskola jelenlegi helyzetéről!)
• Öregdiák Vendégház üzemeltetése (Bertalan-ház, 3950 Sárospatak, Kazinczy u. 40., tel: 06-20-324-0432)
• öregdiákok céladományainak, hagyatékainak kezelése

Segítse velünk együtt a “pataki szellemiség”
megmaradását!

Sárospataki
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Ko l l é g i u m
Alapítvány

• saját kiadványok készítése (pl. anekdotakincs, Pataki diákok az
1956-os forradalomban stb.)
• vezetőképző tábor szervezése gimnáziumi diákvezetőknek
• részvétel a Kollégium igazgatótanácsának munkájában

Kérjük, támogassa Ön is a Sárospataki Református Kollégium
Alapítványt, amelynek Alapító Okirat szerinti célja, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a Sárospataki Református
Kollégium kiemelkedő szintű működéséhez, amellyel a közel öt
évszázados intézmény továbbra is a magyar reformátusság, az
egész magyarság, az európaiság, valamint az egyetemes emberiség ügyét szolgálja.
Kuratóriumunk minden tagja pataki öregdiák. Közhasznúsági
jelentéseink nyilvánosak, az interneten megtekinthetők.

Kérjük, keressen Ön is bennünket, hogy segíthessünk!
Székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 72.
E-mail: srk_alapitvany@yahoo.co.uk
Honlap: http://www.srka.hu
Adószám: 19070520-1-05
Számlaszám: K&H Bank 10409015-50485253-57531007
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„Felvillantások Alsóvadászról...” Dr. Koncz Sándor írása
olvasható a Zempléni Múzsa jelen számában!
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