
Beköszöntő

Új társadalomtudományi és kulturális folyóirat
tal köszöntjük a harmadik évezredet. A címét 
még ízelgetjük: Zempléni Múzsa. De vajon más 
lesz-e ez a folyóirat, mint a többi, s ha igen, 
vajon mitől?
A válasz a zempléni régió környezeti hatásele
meiben keresendő. Bár Magyarország vala
mennyi tájegysége rendelkezik sajátos érté
kekkel, Zemplén egyedi vonásai kiemelkedőek. 
Ebben az országrészben a történelmi múltnak, 
a tárgyi és szellemi kulturális örökségnek, sőt 
a természeti tényezőknek is olyan koncentrá
ciója lelhető fel, amely szilárd bázist teremt
het.
Zemplén történelmi hagyományai páratlanok, 
az ezer év szinte kézzel fogható. Itt vezetett a 
honfoglaló magyar törzsek útja, a Bodrogköz
ben Árpád-kori emlékek tucatjai nyugszanak. 
Hazánk középkori eredetű várai közül egyik 
legépebb a sárospataki. A vidék kiindulópont
ja volt a hegyaljai felkelésnek, a Rákóczi-sza- 
badságharcnak. Zemplénben született II. Rá
kóczi Ferenc, Kossuth Lajos, gróf Andrássy 
Gyula, innen származott, vagy indult pályájá
ra a reformkor, majd a dualizmus több más ki
emelkedő személyisége. S a történelem külö
nös revansaként a trianoni békeszerződés az 
anyaországon maradt megyék közül - kéthar
mad részt elcsatolva - Zemplént sújtotta legin
kább.
A közvélemény számára a szellemi és tárgyi 
kulturális örökség jellemzi legjobban Zemplént.

A magyar kultúra, a magyar irodalom és nyelv 
bölcsője e vidék. Itt nyomtatták a vizsolyi bibli
át, innen indu lt a fe lv ilá go so dá s , 
Széphalomban teremtett irodalmi centrumot 
Kazinczy. Az 1531-ben alapított Sárospataki 
Református Kollégium hatását a magyar mű
velődésre nehéz lenne túlbecsülni. Ide járt 
Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály, Tom
pa Mihály, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond. 
Tudósok, írók, művészek képviselték és kép
viselik ma is Sárospatak egyedülálló kulturális 
hagyományait. A város jelenleg két főiskolá
nak ad otthont (Református Teológia, Tanító
képző), három középiskolája (Református Kol
légium Gimnáziuma, Árpád Vezér Gimnázium, 
Vay Miklós Szakképző Iskola), népfőiskolája, 
négy múzeuma (Rákóczi-vár, képtár, reformá
tus és római katolikus egyházi gyűjtemény) 
van. A Református Kollégium Nagykönyvtára 
egyetemes értékű könyvritkaságokat őriz. Sá
toraljaújhely egykor megyei levéltára, múzeu
ma, piarista gimnáziuma és más középiskolái 
szintén jelentős kulturális tényezők. Ezt a vi
déket az értelmiség (pedagógusok, hallgatók, 
diákok, kutatók) magasfokú koncentrációja jel
lemzi, amely biztosíthatja egy új tudományos 
folyóirat potenciális szerzői körét és olvasókö
zönségét.
Vidékünkön egyedülállóak az etnikai és 
multikulturális viszonyok. Zemplén jószerivel 
négy ország határán fekszik, az együttműkö
dés a Felvidékkel, Kárpátaljával, Erdéllyel ter-
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mészetes. Markánsan jelen van a német, a 
szlovák, a rutén, a roma kisebbség. Örök me- 
mentóként áll a sátorlajaújhelyi izraelita teme
tő: 1944-ben erről a vidékről hurcolták el a zsi
dóságot a legna
gyobb számban.
S végezetül a ter
mészeti környezet
ről, amely nem csu
pán szép, de egye
disége európai vi
szonylatban is köz
ismert. A Zempléni
hegység, a Hegy
köz és a Bodrogköz 
más-más értékeket 
képviselnek, a vidék 
flóráját és faunáját 
a Zempléni Tájvé
delmi Körzet fogja 
össze. Itt kezdődik 
az Országos Kék 
Túra útvonala. To- 
kaj-Hegyalja szőlő- 
és bo rku ltú rá ja  
nemcsak megélhe
tési forrást jelentett, 
hanem alapvetően 
meghatározta a tár
sadalmi együttélés 
viszonyait is, és ide 
vonzott olasz, francia, lengyel, görög kulturá
lis hatásokat.
Lapunk nem előzmény nélküli, bár a régió tu
dományos folyóiratai hajdan elsősorban a Sá
rospataki Református Kollégium kultúrköréhez 
kapcsolódtak. Ilyen volt 1857 és 1869 között a

Sárospataki Füzetek, amelyet Erdélyi János 
szerkesztett, s ezt indította újra 1904-1906 kö
zött Horváth Cyrill. A Sárospataki Irodalmi Kör 
által alapított Sárospataki Lapok 1881-től 1905-

ig működött, első 
szerkesztője id. 
Mitrovics Gyula 
volt. A II. világhá
ború óta Zemplén 
saját tudományos
kulturális folyóirat
tal nem rendelke
zik. A megyei kul
turális sajtó Mis- 
kolchoz kötődik, 
jelenleg az Új Hol
nap tölt be vezető 
szerepet e téren. 
Tudományos év
könyvsorozatok - 
B i b l i o t h e c a  
Comeniana, Rákó
czi Múzeum Füze
tei, Széphalom - 
ugyan születtek, 
de ezek elsősor
ban a helytörténet
írás feladatát vál
lalják. 1989-ben 
Czinke Ferenc, a 
közelmúltban el

hunyt Munkácsy-díjas grafikusművész, Kiváló 
Művész, c. főiskolai tanár - mint a Sárospataki 
Diákegylet fővédnöke - javasolta folyóirat ki
adását Zempléni Múzsa címmel, de ehhez a po
litikai rendszerváltozás hevében sem szellemi 
kapacitás, se)n anyagi fedezet nem állt ren
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delkezésre. Később a Zempléni Művészeti Na
pok értesítőiéként jelent meg nyaranként egy- 
egy alkalmi tájékoztató kiadvány Zempléni 
Múzsa címen, de ez 1997-ben megszűnt.
Ami lapunk szerkesztési alapelveit illeti, az 
előbbiekben felvázolt környezeti hatáselemek 
alapján a Zempléni Múzsa kulcsszavai egyér
telműek: hagyomány és minőség. A hagyomány 
elsősorban az említett kulturális folyóiratok 
szellemi örökségének továbbvitelét, a minőség 
pedig a régió szellemi elitjének lehető legma
gasabb szerzői körét, illetve a regionális folyó
iratok legkiválóbbjainak szakmai színvonalát 
jelenti. Lapunk szerzői köre országos, de a el
sőbbséget biztosítunk a Zemplénben élőknek, 
az onnan elszármazottaknak, a volt pataki di
ákoknak, bármely társadalomtudományi témá
ban, illetve irodalmi műfajban; továbbá a nem 
zempléni illetőségűeknek is, ha írásuk témája 
egyértelműen Zemplénnel kapcsolatos. La
punkban tanulmányok, esszék, szépirodalmi 
müvek, forrásközlemények, szemlecikkek je
lennek meg, terveink szerint évente négy al
kalommal. Minden számot más képzőművész 
illusztrál, akiről egyúttal müvészportrét közlünk. 
Egy lap arculatát, a felvállalt szellemi irányvo
nalon túl, az elkészítésében közreműködők sze
mélye is fémjelzi. Ezért fontos, hogy a lapnak 
olyan fővédnöke legyen, aki személyében eu
rópai kitekintést reprezentál. A fövédnöki tiszt
ségre történt felkérést Habsburg Ottó, volt eu
rópai parlamenti képviselő elfogadta. Fontos 
az is, hogy a lap támaszkodhasson néhány 
olyan, a régióból elszármazott, vagy ahhoz 
kötődő védnökre, akiknek tudományos mun
kássága vitathatatlanul a XX. századi magyar 
művelődéstörténet része. A védnöki tisztség

re történt felkérést elfogadta Balassa Iván nép
rajzkutató, Jakab István nyelvész, Orosz Ist
ván történész. A szerkesztőbizottság tagjai 
személyükben képviselik a szerkesztés kulcs
szavait (hagyomány és minőség), közreműköd
nek a lap szellemi irányvonalának alakításá
ban, a tematika meghatározásában, a szerzők 
felkutatásában, a szerzői kör kialakításában, 
és lektori feladatokat látnak el saját szakterü
letükön. A szerkesztőbizottság felkérésekor 
alapelv volt, hogy tagjai valamennyien rendel
kezzenek minősített szakmai munkássággal; 
a társadalomtudományok minél több ágát kép: 
viseljék; származásuk, iskolájuk, munkahely
ük vagy kutatási témáik okán kötődjenek 
Zemplénhez. A szerkesztés operatív feladata
it a szerkesztőség végzi. A folyóirat kiadásá
val kapcsolatos technikai teendők ellátását a 
kiadói gyakorlattal rendelkező Sárospataki 
Népfőiskolái Egyesület vállalta. S mert tudjuk, 
hogy egy induló lapnál fontos az olvasókör 
megtalálása, első számunkat ingyen megküld
jük a régió valamennyi kulturális intézményé
nek.
Kérem minden kedves olvasónkat, fogadják 
szeretettel az új évezredet köszöntő új 
zempléni folyóiratot támogassanak bennünket 
közlésre szánt írásaikkal, vagy csak egysze
rűen olvassanak! Hisszük, hogy nem lesz fö
lösleges. A szerkesztőség valamennyi tagja 
nevében kívánok Önöknek tartalmas időtöltést 
-velünk!

Bolvári-Takács Gábor 
lapalapitó-főszerkesztő
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