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Mészáros Botond versei

Az élet óceánján

-avagy egy matróz kínjai-

Az élet mély, sötét,

haragos óceán.

Én egy árva lélek:

hajótörött csupán.

Hajótörött vagyok,

pedig hajdan

nagy kapitány voltam

villám-fényes zajban.

Valamikor, régen,

én kormányoztam.

Azóta az óceánt

el is átkoztam.

Elvitte mindenem,

hullámsírban hajóm,

nedves dörgés eledelem,

minden napra valóm. 

Csak tengődök, magány

közt. Magamhoz húzok,

azaz húznák egy rönköt,

de egyedül úszok.

Már nem bírom sokáig,

levegőért kapkodok,

zsibbadnak tagjaim.



Nem úszok: csapkodok.

S hol a felhők között

a napfény átragyog,

ott nyelik el testem

az elátkozott habok.

(2015. január-február, Szilágycseh)



A teremtmény

(Jorge Luis Borge: Körkörös romok című munkája alapján)

Csónakon jött, délről. Nem leli helyét.

Kótyagos mocsárban törtet. A szemét

lehunyja. Lábát a sás végig sérti,

nem tudja, miért megy, de mégis érti.

Fürge. Követi a célja szálait.

Szürke, koszos teste sötét árnyait

kába homály, tiltott varázsok érik,

lába nyomát hamu, parázs kísérik.

Sárban hemperegve vérzik és émelyeg,

így eltekeredve sem lelik kételyek.

Ima, s tusa után ráakad a romra.

Mintha tudná, hogy szent, rálép a koromra,

S míg kárhozva tépik kisded vágyai:

megálmodva vágyna istent játszani!

Felkúszik, elterül. Körbenéz ridegen,

elúszik fájdalma, fekszik az idegen.

Kényszeríti magát elnyomni az álmot,

bekeríti lassan mindazt, amit lát ott.

Kutat arra, ki jó, kutat az érettre,

olyanra, ki méltó a való életre.



Az álmok világát nem irányíthatja,

halálok között már csak lelkét kínlatja.

De nem mehet tovább. Terve megfeneklett.

Mit sem tehet. Övé nem lehet teremtett.

Akit más álmodott, nem lehet sajátja,

a hibás munkának ára van. Már látja.

Élve eltemetés vezetni, mi káosz.

–...teremtése mégis közelít a mához...–

Végezni álmával! ezt fontolja már, így.

Képezni egy újat, mit csak ő irányít,

álmodni egy saját, rátermett fiút,

s találni egy utat, hol a valóba jut.

Hát az indák között megoldást kutat.

(Lám, az égi óra alkony fele mutat,

ő pedig nem álmod', még csak nem is alszik,

kövek közé mállott hangja mégsem hallszik'.)

Visszatér a romhoz, belátja, ez kudarc.

A tér, a kutatás, a milliónyi arc,

mind köddé válik, hát szélnek is ereszti,

fél hónapon át a szemét csak mereszti.

Eljő a holdtölte. Révületbe esik,

mellőz minden valóst, amíg árnyak lesik.

Megformál egy szívet, egy tüdőt, csontvázat:

megformál egy holtat. Az ég ellen lázad.



Áthozni az álmot... Képes rá egy elem.

Átkozni a mindent Egyért. Nincs kegyelem.

A szobor: tüzes ló és tigris és vihar,

Meg persze rózsa, és bika. Reá rivall:

Csak a Tűz s ő tudja majd, hogy csupán szellem,

önmaga szemében is valódi jellem.

Kitanítja, hogy kell szentelni a tüzet,

alakítja. (s érzi, túl nagy árat fizet..)

Az álomban alvó álmodott felébred,

az álmodó pedig megbánja, amit tett.

Szívéhez láncolja hajadon reményét,

szenved, hisz eldobja tulajdon gyermekét.

Mi lesz, ha megesik ami már vélhető:

Mi lesz majd, ha rájön, hogy nem is élhet ő?

Nyugtalan éjszakák között vak reményt fűz,

kétségek hajszolják, s eljön érte a Tűz.

Simogató lángok gyűrűbe fonódnak,

ringatózó tánccal a testén: vihognak.

Nem érti, miért nem fáj, hogy átkarolták?!

S most érzi, most tudja: őt is megálmodták.

(2015 decembere, Szilágycseh)



Dajka Viktória verse

Járdán

Ringó árnyék talpam alatt felhőfoszlányon átszaladt bujaság. 

Visszavágyott e világi, eltékozolt, régi nyári butaság.

Szélben omló néma percek falevélen megpihennek kéjesen.

Összecsókolt mámor-álom hasogatja zöld virágom élesen.



Ézsiás Zsófia versei

Az ősz csodái

Kis falumba beköszöntött az ősz,

a nyár tovább már nálunk nem időz.

Gólyák kelepelve állnak tovább,

mókus gyűjtöget szorgosan odább.

Nyúlós köd borítja a nagy mezőt,

gomolygó felhők hozzák az esőt.

Vad szellő borzolja a pázsitot,

rovarok közt keltve így pánikot.

Ám a szürke köd idővel felszáll,

borús hangulat hirtelen elszáll.

Aranyló napsugár derül égen,

Bíboros pipacs nyílik a réten.

Előjön a daliás, fess dámvad,

varjak száza borítja a tájat.

Mezei katáng virít kékjében,

szarvasbogár rág tölgyfa kérgében.

Mező egésze zsong az élettől,

békák hada hangos az énektől.

Skarlátvörös levelek hullanak,

a széllel kis magok száguldanak.



A tavasz illata

Tavaszi rügyek illatoznak,

friss tulipánok nyiladoznak.

A sárga fű újra kizöldül,

pillangó bábjából kipördül.

Lágy szellő hoz madárcsicsergést,

érezni a sok kis szárnyrezgést.

Ökörszem, bíbic, gólya, fecske,

egyszerre dobban sok szívecske.

A legelő újra friss, üde,

legeltetni járnak már ide.

A tavasz hoz megújulást,

Életnek új felbuzdulást.



Fecske László verse

Leszáll az éj

Lassan nyugszik a nap…

Eloszlik a fénye.

Mint kimúló gyertyaláng, 

megszűnik a lénye.

Tücskök hada kezd

andalító nótába,

S hozzá a szúk zizegnek

Egy száraz, korhadt fába.

A szúnyogsereg vérre szomjaz.

sebesen repülnek a célig.

Egy alvó ló gerincén

Telepednek végestelen-végig.

Kóbor cica dorombol

Egy nyűtt, kopott csizmának.

Láb nincs benne,

Csak neki van dőlve egy fának.



A virágok is alszanak már.

Szirmaik páncélként őrzik a bibét.

Mint gondos tyúkanyó,

Ki szárnyai alatt őrzi a csibét.

Egy kövér béka ugrani készül,

Hangosan loccsan a víz.

A békalencse hömpölyögni kezd,

Mint gyermeki kézben a friss tejbegríz.

Énekel a szél is halkan…

Citerázik egy zsalugáteren.

Duruzsol, mint kótyagos matróz

A messzi, zavaros tengeren.

Csillagok milliói vibrálnak

A sötét égbolton.

S fura árnyak cikáznak

A kövér teliholdon.



Éhes sünök csoszogása hiányzik még.

Hahh… már jönnek is sorban.

Az anyasün megy elöl,

Egy férges almát gurít a porban.

Közeleg egy szekér…

Hirtelen meghal minden.

S míg el nem halad,

Egy hang, pisszenés sincsen.

Mialatt a távolban eltűnik,

A táj feszülten figyel.

S miután teljesen eltűnt,

Az éj újra életre kel.



Jakfalvi Brendon verse

Míg vagyok; míg van hír

Míg szívem itt e földön verdes,

az ablakpárkányról meglesem,

hogy mit hozott a postás:

örömhírt e, avagy sem.

Amíg Én itt vagyok Te előtted,

míg boromat isszuk teveled,

ráérsz elővenni revolvered,

míg szívem itt e földön verdes.

Míg szívem a galambokkal verdes,

ökörnyállal hajadat bekenem,

puszit nyomok rá.

hogy erősségeink tapadjanak össze.

Míg e földön verni fog a sors,

és halálba fut minden nyom,

örömhír-e, avagy sem,

a postás meghalt ma reggelre.



Felhős Szabolcs írása 

A Partium Műhely eddigi története

„ Az igazság az Isten

tisztessége,

emberé csak ha rálel,

s aszerint él.”

(Ratkó József)

I.

A hőskor

A Partium Irodalmi Társaság égisze alatt Ratkó József szellemében

A Partium Irodalmi  Társaság  1987-ben  Tokajban alakult  Ratkó  József  költő

elnökletével.  Az  alapítók  a  Jó  hazát  című  kiadványban  mutatkoztak  be.

Pályázatokat  írtak ki,  s  a társaság folyamatosan kiadta a szerzőinek műveit  /

Vitéz Ferenc, G. Nagy Ilián, Magyar József, Ószabó István /

A  legjobb  tíz  szerzőt  az  Almák  íze  c.  antológiában  mutatta  be  a

társaság. Ratkó  József  szeretett  volna  egy  kelet-magyarországi  orgánumot

teremteni  a  tehetséges,  itt  élő  és  tevékenykedő  íróknak  és  költőknek,  akik

nemzetben gondolkodnak és haladó polgári értékeket vallanak.

1989-ben Ratkó József halála után Ószabó István debreceni költő lett a

társaság elnöke. 1992-ben elindították a régen dédelgetett álmot, a Partium nevű

folyóiratot,  amelyet  negyedévi  kiadványnak  terveztek,  de  csak  periodika  lett

belőle,  mivel  a  források  csak  csordogáltak,  s  az  új  vezetőség  nem  jól

gazdálkodott. 



Dusa  Lajos  debreceni  alapító  költő  így  emlékezik  vissza  a  kezdetekre:  „  A

Partium című irodalmi periodika 1988-ban egyfajta tett volt, mivel Ratkó József

jelenlétében és személyes instrukciói alapján kezdhettük el a publikálásokat. A

címválasztást az engedélyezőnek még meg is kellett magyarázni, amit a szótár

szerint  első jelentésből  a  részek kifejezésre  egyszerűsítettünk,  mondván:  eme

szó nemigen jelenthet többet annál, hogy valaminek részei vagyunk.

Ratkó halála után, a zűrzavaros rendszerváltás idején sem kaptuk meg a

remélt  támogatást  ,  a  folyóiratnak  szánt,  főleg  irodalmi  jellegű  orgánum

támogatására.  Később  még  úgy  sem.  Nem csoda,  ha  örökösen  ingyen  közlő

írótársaink kissé szkeptikusan tették és teszik föl a kérdést: - Legalább most már

tudtok egy jelképes honoráriumot fizetni? A periodika hősies, ámde reménytelen

küzdelme sikertelen maradt.”

Tehát a pénzforrások elapadtak, a vezetőség tehetetlensége és hozzá nem

értése a széthulláshoz vezetett.1994-ben megszűnt a Partium Irodalmi Társaság.

Szerencsére a társaság mellett tevékenykedett a keleti régióban egy protestáns

kör, amelybe az alapító társasági tagok jó része is belépett és fordítva. Tehát az

összeomlás nem érte olyan tragikusan a társaság vezetőségét.

 

„ A vallás megadja az én életem célját;

a tudomány hozzásegít az eléréséhez;

a művészet alkalmat ad, hogy benne

gyönyörrel elmerüljek.

Az én imígy teljessé váló életemben

várom Istent, hogy kinyilatkoztassa magát.”

(Balázs Ferenc)



II.

Újjászületés

A Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör kebelén Balázs Ferenc

szellemében

Az  új  háttéregyesület  a  szabadelvű  protestáns  kör  lett  1995-től.  A  Partium

szerzőinek és szerkesztőinek egy része a régi maradt újakkal kiegészülve. Ám a

lap profilja bővült az unitárius és szabadelvű protestáns szellemiséggel.

A régiót feszítő  belső erők,  a protestáns köralapítók unitárius szellemű

törekvése  és  a  megújhodás  vágya  hozták  létre  az  előbb  Debrecenben,  majd 

Vásárosnaményban  szerkesztett  Partium  nevű  folyóiratot,  mely  permanens

létbizonytalanságban  tükrözte  a  kelet-magyarországi  szerzők szellemiségét  és

törekvéseit  /  pl.  Magyar  József  Nyírbátorból,  Oláh  András  Mátészalkáról,

Ószabó István és Dusa Lajos  Debrecenből, Felhős Szabolcs Vásárosnaményból,

Kiss Lajos András Nyíregyházáról /

A folyóirat sokrétű tematikájának a régió arcához hasonlóképpen összetett

halmazából  különösen  a  szűkebb  haza  irodalmi  hagyományainak,

népművészetének  figyelése,  a  szomszédos  térségek  magyar  és  nemzetiségi

kulturális  életének  követése,  a  cigány  kisebbség  és  az  unitárius  szellemiség

bemutatása tartozik az arculatához.

A szerkesztőség igyekszik tiszta szellemű energiát sugallni a lapban.

Fontos rámutatni az alkotói együttlét szerepére, hiszen a Partium Műhely

tagjai  együtt  munkálkodásának  köszönhető  az  a  szabadelvű  unitárius

szellemiség, amely tükröződik a folyóirat számaiban. Tudtuk, hogy az unitárius

szellemiség  társadalmi  elkötelezettséget  is  jelent,  s  szükségesnek  éreztük  az

ilyen  keresztény szellemiséget a közéletbe oltani, hiszen Isten törvénye is a jóra,

a szépre és az igazságra irányul.

Hatni kívántunk tehát a lapunkkal a közéletre, s minden téren a szeretetről

és  a  toleranciáról  kívántunk  tanúbizonyságot  tenni.  Ugyanakkor  mindezt  az



összmagyarságban  való  gondolkodás  jegyében  is  tettük,  amely  magában

foglalta a beregi, partiumi, kárpátaljai és erdélyi régió kulturális életét.

A következőképpen alakult az első Partium szám szerkesztősége:

Főszerkesztő: Ószabó István. A szerkesztőbizottság tagjai: Papp András,

Vitéz Ferenc, Fátyol Zoltán, Burai István. A második szám bővült Dusa Lajos,

G. Nagy Ilián, Magyar József  társasági költőkkel. A szerzők köre: Ratkó József,

Utassy József,  Magyar József,  Dusa Lajos, Ószabó István, Térey János, Papp

András, Sz. Kima László, Poós Zoltán.

A második számban a szerzők sora is bővült: Kiss Benedek, Léka Géza, Bíró

József, G. Nagy Ilián, Fátyol Zoltán.

1995-ben  az  újrainduló  Partium  szerkesztőségében  az  előzőből  csak

hárman maradtak: Ószabó István, Magyar József és Dusa Lajos és új tagokkal is

bővült:  Bágyoni  Szabó  István,  Felhős  Szabolcs,  Garamvölgyi  Imre,  Néző

László, Oláh András és Török Levente.

A  szerzőgárda  is  megújhodott  1995-ben.  Igyekeztünk  a  szellemi  élet

legkiválóbbjait is bevonni a szerzők sorába, hiszen ők nem vártak honoráriumot:

Ratkó József, Ószabó István, Dusa Lajos, Magyar József és Léka Géza mellé

Gál Éva Emese, Antal Attila, László Gyula, Újváry Zoltán, Sarusi Mihály, Oláh

András,  Felhős Szabolcs, Lászlóffy Csaba kerültek.

1997-ben  változik  a  szerkesztőség  központja,  Vásárosnaményból  a

nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar tanszékére kerül.

A szerkesztőbizottság is letisztul, megállapodik, kialakulnak az állandó rovatok:

Antal Attila / próza /, Dusa Lajos / líra /, Felhős Szabolcs / közélet-hitélet /, Oláh

András / szemle / és Beregszászi Szabó Tibor / képszerkesztő /

1998-tól  bővül  a  kínálat  Kiss  Lajos  András  bölcseleti  rovatával,  a

képzőművészeti  rovatot Tarczy Péter vezeti és a kritikai rovat felelőse Jánosi

Zoltán  lett.  2001-től  megunva  a  koldulást  és  a  nincstelenséget  távozott  a

szerkesztőbizottságból Tarczy Péter, Oláh András, Dusa Lajos és Antal Attila.

Ekkor  Ószabó  István  veszi  át  a  líra-rovat  vezetését.  2003-tól  felfrissült  a



szerkesztőség  Babosi  László,  2004-től  pedig  Gáspár  Ferenc  került  a  laphoz.

2005-től  állandósult  a  szerkesztőbizottság.  Állandó  munkatárssá  lép  elő  az

alapító főszerkesztő: Ószabó István. Az állandó munkatársak közé beregszászi,

nagyváradi és kolozsvári tagok is kerültek. Demeter Szilárd Nagyvárad, Lengyel

János Beregszász, Orbán János Dénes Kolozsvár

A szervezettebb munka érdekében háromtagú elnökséget  hoztunk létre,

tagjai:  Biró Albert /  Bp. /  Felhős Szabolcs /  Vásárosnamény / Varga János /

Nyíregyháza  /.  2006-tól  a  lap  szellemiségét  meghagyva,  kezdtünk  el  az

arculatváltással  foglalkozni.  Ezt  elsősorban  egy  fiatal  mátészalkai  csoport

szorgalmazta,  amelyet  Kürti  László  mátészalkai  költő  vezetett.  Ennek

eredményeként  Filep  Anita  borítótervével  és  Bócsi  Krisztián  mátészalkai

fotóművész képeivel sikerült a lapnapnak küllemében megváltoznia.

Ezért az újító tevékenységért Kürti László 2007-ben Balázs Ferenc-díjat

kapott a Partium Műhelytől. A szerzői kör is új tagokkal bővült: a líra rovatban

Cseh  Károly,  Bari  Károly,  Fecske  Csaba,  Utassy  József,  Mogyorósi  László,

Jónás Tamás, Laczfi János, Kürti László, Payer Imre, Vass Tibor alkotásaival

találkozunk. A próza terén: Székelyhidi Ágoston,  Jánosi  Zoltán, Orbán János

Dénes,  Tőkés László, Medvigy Endre, Orbán Viktor,  Aniszi Kálmán, Takács

Péter munkái bővítik a választékot.

A  Partium  folyóirat  újraindulása,  az  1995-ös  újrakezdés  hátterében  a

beregi unitárius szórványgyülekezet lelki-szellemi ébredése húzódik meg, amely

1988-ra  tehető.  A  Beregben  működő  unitáriua  szórványgyülekezet  valóban

kovászként működött a térségben.

Belőle nőtt ki a szabadelvű protestáns kör. Ez volt a nagy kibontakozás

időszaka. Úgy éreztük, hogy önkifejezésünk egyik igazi formája, ha a közéleti

porondra lépünk. A pionírok kockázatával vállaltuk az itteni közélet megújítását.

Óriási küldetéstudat hatott át akkor bennünket. Példaképül nagy szellemi

elődünket  Balázs  Ferenc  mészkői  unitárius  lelkész-írót,  kultúrmisszionáriust

választottuk. A beregi ünnepi hetek keretében 1990-ben Tiszaszalkán keltettük



életre a Balázs Ferenc-díjat, amelyet azóta öt érdemes munkatársnak osztottunk

ki./  Néző  László  újságíró,  Ószabó  István  költő,  Csizmadia  Attila  grafikus,

Csányi Ottó karnagy és Kürti László költő kapták meg ezt a kitüntetést /

Munkánk  során  úgy  láttuk,  hogy  szükséges  a  keresztény  szellemiség

beoltása  a  mélyre  süllyedt  közéletünkbe.  A szabadelvű protestáns  kör  fontos

szerepet  vállalt  e  vidéki  szellemi  életben,  a  közélet  megújításában./  a  beregi

népfőiskolával  karöltve  felvilágosító  előadásokat  tartott  a  demokráciáról,  az

érdekképviseletről,  a  Partium  hasábjain  közölte  a  népfőiskolai  előadások

anyagát /

Hittük,  hogy  még  több  demokráciával  lehet  az  emberek  bajait

meggyógyítani.  Programunkban  a  szabadelvűség  mellett  megjelent  az

összmagyarságban  való  gondolkodás  szelleme  is.  Ezen  gondolkodásmód

meghonosítását  mindenekelőtt  a  nagy szellemi  elődök és példaképek /  Ratkó

József,  Balázs  Ferenc  /  szellemének  őrzésével,  a  hagyományok  ápolásával

kívántuk  szolgálni.  Az  összmagyarságban  való  gondolkodás  érdekében

kapcsolatot építettünk ki Kárpátalja és Erdély protestáns köreivel.

A rendszerváltás utáni 15 évben / 1989-2004 / a szabadelvű protestáns kör

valóságos kulturális missziót folytatott a Partium lapjában. Jól tudott sáfárkodni

az adott talentumokkal. Ekkor határozta el a Partium Műhely, hogy régiós lapból

nagyrégiós folyóirat lesz. A partiumi területet szélesebb értelemben Ungvártól-

Temesvárig értelmeztük.

Felvállaltuk  hitelődeink  Balázs  Ferenc  és  Bartók  Béla  példamutató

szellemiségét, hogy helyesen foglalhassunk állást a világ dolgaiban, társadalmi

kérdésekben.  Nyitottak  vagyunk  minden  velünk  és  ügyünkkel  szimpatizáló

alkotó felé.

A  Partium folyóirat  előtt  a  szabadelvű  protestáns  kör  a  „  Szabadelvű

füzetek” sorozatban hirdette szellemiségét.

Érintsd meg a jövőt!

Kállai Emőd válogatott versei / 1. kötet 1992. /



A hetedik napra

Antológia a kör alkotóinak munkáiból / 2. köt. 1993. /

Balázs Ferenc

/ beregi utóélete / 3. köt. 1994./

A Partium Műhely célja; nemcsak tükröt akart tartani korunk embere elé, hanem

fel kívánta mutatni a tiszta, nemes érzelmeket, az igaz emberséget az unitárius

szellemiség tükrében.

III.

Az együttmunkálkodás öröme

A kibontakozás lehetséges útjairól az UART / Unitárius Alkotók Társasága /

zászlaja alatt

Az  UART  alapszabálya  elsőként  rögzíti,  hogy  a  társaság  a  Partium

Műhelyből bontakozott ki, a beregi unitárius szórvány alkotó tevékenységének

kiteljesedéseként, amely az alkotó unitáriusok és szimpatizánsok műhelye kíván

lenni.

Célkitűzésének elérése érdekében felvállalja a Partium folyóiratot, mely

vállalja  Ratkó  József  és  Balázs  Ferenc  szellemi  és  lelki

örökségét. Példaképeink Bartók Béla,  Frank Lloyd Wright  a  két  meghatározó

művész, akik igazi unitárius alkotók, akiknek közös vonása a tiszta forrás és az

önálló gondolkodás.

Értékeinkből  megőriztük  a  Balázs  Ferenc  alkotói  nívódíjat,  amelyet  a

Partiumban tevékenykedő alkotók kapnak kiemelkedő munkájukért. Az együtt

munkálkodás öröme, a közösségépítés és erősítés az UART-ban egyrészt Ratkó



József  költő  tiszta  magyarságtudata  és  keménysége,  másrészt  Balázs  Ferenc

unitárius lelkész író másokért való áldozatos cselekvése, a közösségépítő apostol

követése együttgondolkodásra és közös munkálkodásra késztetnek bennünket. A

hozzájuk való viszonyulásunk a vanból a lehetségesbe emel.

 A kibontakozás lehetséges útjairól

Az  1990-es  években  a  szabadelvű  protestáns  kör  tömörítette  a  kelet-

magyarországi  unitárius  és  szabadelvű  atyafiakat  és  gondolkodókat,  majd  a

Balázs Ferenc Népfőiskola keretében szélesedett a tábor.

Most  2007-ben  erős  magnak  ígérkezik  a  Partium  Műhely  köré

csoportosuló  művészgárda,  akik  részben  a  Partium  Műhely  alapító  tagjai,

másrészt szimpatizánsok, szabadelvű alkotók. A háttérben erősödőben van egy

ütőképes szervezet, amely a szabadelvű protestáns kört váltja fel, belőle fejlődött

tovább, de országos méretekben – ez az UART. Fordulóponthoz érkezett tehát a

Partium Műhely.

A műhely tagjainak egy része unitárius szellemiségű / Felhős Szabolcs,

Deák József, Dusa Lajos, Ószabó István, Bakos Kiss Károly, Magyarosi Árpád /

másik  részük  szimpatizáns,  vagy  univerzalista  szellemű  /  az  unitárius  vallás

nyugati ága, a humanizmust állítja a középpontba / / Joó Adrián, Kürti László,

Kósik Attila / Tovább kell építenünk a kapcsolatot Nagyváraddal, Temesvárral,

az  ottani  velünk  szimpatizáló  alkotókkal.  Így  a  lap  Ungvártól-  Temesvárig

foghatná át a tágabb értelemben vett keleti és délkeleti régiók partiumi területét.

Testvérlapunknak tekintjük és építeni kívánjuk a kapcsolatot a partiumi  Várad,

a kárpátaljai Együtt és a sárospataki Zempléni Múzsa szerkesztőségével.

Ami  a  Partium  terjesztését  illeti  baráti  láncolat  segít  a  terjesztésben.

Megvásárolható  Budapesten  a  Heltai  Gáspár  Unitárius  Könyvesboltban  /

Alkotmány  utca:12./  Az  Írók  Boltjában  /  Andrássy  út:  45./  és  a  Magyarok

Házában / Semmelweis út: 1-3./ és Budán a Litea Könyvesbolt és Teázó (Hess



András tér 4.) Debrecenben az Antikvárium és Könyvesboltban / Jászay Mari

út:2.  /  Nyíregyházán  a  Szent  István  Könyvesboltban  /  Szent  István  út:4./

Mátészalkán az Antikvárium és Könyvesboltban / Zöldfa út: 2-4. / és az Esze

Tamás Gimnáziumban, Vásárosnaményban a Városi Könyvtárban és a Piac téri

utcai  könyvárusnál  Kisvárdán  a  Városi  Könyvtárban,  Nagyváradon  az  Illyés

Gyula  Református  Könyvesboltban  Beregszászon  a  Bereg  Könyvesboltban,

Nagykállóban az „Ibolya” Könyvesboltban (Szabadság tér 15.) és a Ratkó József

Városi Könyvtárban (Bátori u. 1.)

Hit, hűség és közéletiség -  ebben a hármas jelszóban fogalmazhatnánk

meg a Partium folyóirat szellemiségét. A hit azt jelenti, hogy vallásos lelkületű a

szerkesztő csapat és elkötelezett a népi és polgári értékvilág iránt. A hűség a

szellemi és lelki elődökhöz köt / Ratkó József, Balázs Ferenc / A közéletiség

csak jóakarattal, önfeláldozással és küzdelemmel / az előítélettel, az önzéssel és

a közönnyel /.

Az  önszerveződő  társadalomépítés  hívei  vagyunk,  az  emberi

teljességigény  ébren  tartói,  a  mentalitásváltás  szükségességének  hirdetői

vagyunk. Éppen a hit kötelez bennünket hivatásunk lelkiismeretes teljesítésére,

tehetségünk  kamatoztatására.  A  keresztény  magatartás  elkötelezettség.  Ezt

tanulhattuk lelki és szellemi elődeink munkásságából.



István Csaba versei

Napfény nélkül

természetbe menekülök,

fűbe rejtőzve a felhők alá, napot temetek.

Felhők alá, az ég felé, hogy sötét legyen a hangomba.

A föld alá  a szép felé..

Napot temetek

Hogy sarjadjon a szép, hogy maradjon a fény.

Teneked



Lépésről lépésre

elengedett fuvallatok..

álmodoznak a rácsszagú falak..

kínokat osztanak a vallatók

Szenvedő és okozója ?

Sétál szembe, háttal.

.. egy volt magamra emlékeztető alak.



SZERKESZTŐSÉGI ÜZENET

Közösségi-művészeti folyóiratunk 2013 év elején indult. Mivel a publikálások

témaköreit  nem  kívánjuk  egy  bizonyos  tartalmi  struktúrára  korlátozni,  ezért

kapta  lapunk  a  Polikróm  (magyarul:  sokszínű)  elnevezést.  Olyan  modern

szócsőként  kívánunk funkcionálni  a  XXI.  században,  ahol  minden  érdeklődő

megtalálhatja a számára legfontosabb művészi értékeket.

Célunk,  hogy olyan aktív  közösséget  hozzunk létre,  ahol  sokszínű  alkotások

összessége alakítja ki a lap egyedi arculatát. Teret kívánunk biztosítani annak,

hogy változatos témákról szólaltassunk meg tehetséges, művészi érdeklődéssel

rendelkező  diákokat,  fiatal  szerzőket,  akik  úgy  érzik  szívesen  tennék  közzé

színvonalas alkotásaikat.

Az alábbi kategóriákban várjuk a munkákat:

tanulmány

cikk

kritika

recenzió

interjú

műfordítás

próza

vers

grafikák, rajzok
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