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inden évnek – a szökőéveket leszámítva – 365 napja van. Ezek közül 
körülbelül 250-et a munka, 110-et a szabadság, a pihenés, a szóra-
kozás, a házimunka, a tévénézés, a gyermeknevelés, a bevásárlás és 
más, mindennapjainkra jellemző foglalatosság tölt be. A maradék 
5-10 nap pár éve mind több és több erdélyi nagyvárosban, mind több 

és több erdélyi magyar számára a magyar napokról szól.
De miért szükséges, hogy napoknak is etnikai identitást adjunk? Nem elégsé-

ges-e, hogy nap mint nap megéljük identitásunkat, hogy nap mint nap szembesü-
lünk azzal: az erdélyi magyar közösség részei vagyunk? A magyar napok bizonyíté-
kul szolgálnak arra, hogy nem.

Az elmúlt kilencven évben az erdélyi városok és települések jelentős részében a 
magyar közösség több szempontból is visszaszorult. Először betelepítések, elván-
dorlás és a növekvő asszimiláció hatására a demográfiai súlyát veszítette el, majd 
lépésről lépésre nyilvánosságban való megjelenésében is teret vesztett. Végigsétálva 
Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, Temesvár utcáin a „magyar világ” emlékként jobbá-
ra már csak az építészetben jelentkezik, valamint azokban az emléktáblákban és 
szobrokban, amelyeket az elmúlt huszonöt évben főállásban állított kulturális és po-
litikai elitünk Erdély-szerte. Rogers Brubaker amerikai szociológus szavaival élve, a 
magyarság a jelöletlen, megszokott kulturális és identifikációs sémából fokozatosan 
a jelölt, a kivételes, az „idegen” formává változott, melynek vállalása többet jelent a 
mindennapi életbe való beolvadásnál. Természetesen ezek a folyamatok nem minden 
erdélyi városban jelentkeztek és jelentkeznek egyforma intenzitással. A Székelyföldet 
demográfiai és a nyilvános tér szempontjából alig érintették, míg Marosvásárhelyen 
javában zajlik a nyilvános térért folytatott szimbolikus harc.

A jelöletlen-jelölt megjelenésben a magyar napok lehetőséget teremtenek arra, 
hogy a világ rendje rövid ideig megforduljon. A magyar szó, írás és kultúra pár nap 
erejéig újra megtölti a várost, újra a normalitás részévé válik, hogy ez (is) ural(hat)
ja a köztereket. És nem valami búskomor múltba fordulás és múltsiratás részeként, 
hanem pozitívan, előremutatóan, amikor a magyarság a mindennapok szürkesé-
géből kiemelkedve újra közösségként tudja önmagát definiálni, megmutatva saját 
magát önmaga és a többségi társadalom előtt is.

Benedict Anderson brit társadalomtudós a nemzet, a politikai közösség kialaku-
lásának és konszolidációjának egyik legfontosabb elemét abban látja, hogy az egyén 
képessé válik elképzelni közössége határait, és szolidaritást tud vállalni annak többi 
tagjával, jóllehet nem ismeri, nem ismerheti őket személyesen. A magyar napok 
fontossága ebből a szempontból felbecsülhetetlen. Az esti koncertek, a gyermekprog-
ramok, a vásárutcák sokasága összehozza, újra közösséggé kovácsolja az amúgy 
atomizált, a mindennapokban magyarságukat egyedül vagy szűkebb családi és ba-
ráti körben megélő magyarokat.

Emellett önmagunknak a társadalom egésze előtt való megmutatása sem elha-
nyagolandó. A többségi társadalom képviselői akarva-akaratlanul találkoznak a 
magyar kultúra különböző aspektusaival, kulturális termékeivel. Ez a megismerés 
nemcsak a magyar kultúra természetessé válását eredményezheti, hanem a min-
dennapi együttélés természetességéhez, a kulturális szempontból vegyes társa-
dalmak egyensúlyának felállításához is vezethet. Lehetséges, hogy minden egyes 
magyar napok után egy újabb magyar felirat megjelenése, vagy az amúgy méltá-
nyosnak számító kétnyelvűség igénylése már nem ütközik (akkora) ellenállásba.

A magyar napok tehát minden szempontból segít a magyar identitás presztízsé-
nek növelésében, felvillant egy olyan világot, ahol az egymás mellett élő közösségek 
és kultúrák nem alárendelt viszonyban vannak egymással, ahol a normalitás része 
az etnikai másság nyilvánosságban való megjelenítése és a kisebbségi jogok érvé-
nyesítése. Ennek eljöveteléért azonban minden más téren is dolgozni kell. A szimbo-
likus és deklaratív gesztusok, zárt ajtók mögött zajló egyezségek, egyéni és pusz-
tán pártérdekek követése helyett újabb lehetőségeket kell kiharcolni, és ami még 
fontosabb – és ez mindnyájunkra vonatkozik –, az amúgy létező jogi és intézményes 
kereteket meg kell tanulnunk bátran használni, hiszen nekünk kell feltölteni ezeket 
tartalommal.

A magyar napok fölöttébb szükséges voltáról

M
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mikor a lap főszerkesztője arra kért, 
hogy írnék a Türi Magyar Házról, szin-
te mindenem tiltakozott, mert erről a 
szórványbéli Házról és belakóiról nem 
írni és nem konferenciázgatni kell, ha-
nem közéjük kell jönni, és itteni élmé-
nyekkel gazdagodva belátni: nincs még 
minden elveszve 

Aztán mégis kötélnek álltam, és 
igyekszem egészen egyszerűen, ba-
rokkos túlzások és szóvirágok nélkül 
bemutatni azt a megvalósuló csodát, 
amiben nagyon sokan nem hittek, és 
még ma is páran ferde szemmel nézik 
létét: ugyan biz’ a’ miért kell a szór-
ványba Magyar Ház, oda, ahol pár év 
múlva magyar szó sem lesz?

Mindig voltak és lesznek főállású 
vészharangkongatók, akik abból élnek, 
hogy bebizonyítsák: csak aprókat érde-
mes lépni, helyenként pedig lépni sem 
kell, csak asszisztálni a magyar szó ra-
vatalánál  És mindezt természetesen 
díszmagyarban…

Nos, elmondhatom, hogy a kö-
zép-dél-erdélyi Türben lassan itthon 

kezdünk lenni. A türiek közül néhá-
nyan már ki is merik mondani, milyen 
érzésekkel várják azt a napot, amit hús-
vétkor bejelentettem, mikor is átadjuk 
küldetésének a Magyar Házat  Akkor 
úgy fogalmaztam, hogy van feltáma-
dás népi, nemzeti és közösségi szinten 
is  Azóta pedig minden vasárnap el-
hangzik újra meg újra, hogy van feltá-
madás  És erre a feltámadásra nagyon 
sokan egészen hitelesen készülnek, 
teljesen „evangéliumi módon”, ponto-
san úgy, mint az apostolok: óriási ret-
tegésben  Ha a félelmük beigazolódik, 
akkor itt kő kövön nem marad. De nem 
ez történik… És ezt láthattuk tavaly, 
amikor a falu első írásos feljegyzésének 
700. évfordulóján hatalmas ünnepséget 
rendeztünk  Már a második napját ül-
tük ennek a rendezvénysorozatnak és a 
Jóisten békéje lengett be mindent  Csak 
ekkor merték kimondani az emberek, 
hogy mennyire féltek, mi lesz itt, majd 
értük jönnek, elviszi őket a nagy feke-
te autó. A múlt árnyai köszönnek vissza 
ezekben a félelmekben, ha magyarul 
szólalnak meg, akkor lefényképezik, 
követik, megjegyzik őket. Ez tehát a 
múlt, a most pedig az a pillanat, amely 
cicomázás nélkül próbálja felidézni az 
elmúlt hétszáz évet, de ez a momentum 
főként a jelenről szól, oly módon, hogy 
utat mutasson a holnap felé.

A feltámadás nem tőlünk jön, és ez a 
jó benne  Mi ebben a folyamatban csak 
partnerek lehetünk. Én tudom, most 
már egyre világosabban érzem és lá-
tom, hogy az én személyes jelenlétem 
itt ahhoz hasonlítható, ami a kórház 
intenzív osztályán történik: nem kér-
dik meg a beteget, hogy adjanak-e in-
fúziót vagy sem, hanem egyszerűen 
beszúrják a tűt a vénába. Na most, ha 
magamat valahol el kellene helyeznem 
ebben az állapotban, akkor azt mon-
danám, hogy ez a tű vagyok, ami szúr, 
mese nélkül szúr, viszont egy olyan pa-
rányi cső is egyben, amelyen keresztül 
élet áramlik a szervezetbe  Az életet, azt 
kapom, és amit kapok, azt próbálom 
„átengedni magamon”, és tovább juttat-
ni  Ennél több feladatom és szerepem 
itt nincs  Ha ez az értelmezés átvált 

A türi Magyar Ház

Nos, elmondhatom,  
hogy a közép-dél-erdélyi 

Türben lassan itthon  
kezdünk lenni.

A

Kémenes Lóránt

A Magyar Ház a felújítás kezdetén
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közösség

valami másba, akkor jön az önaranyo-
zás, az allűrözés, amitől igyekszem tá-
vol tartani magam. Igenis, tudom, sok-
szor „szúr” az én jelenlétem, de ettől 
nem rettenek vissza, mert lehet, hogy 
más módon nincs gyógyulás. Nekem az 
a dolgom, hogy amit kapok, azt hagy-
jam átáramolni magamon, ne hagy-
jam, hogy megrekedjen bennem, nem 
nekem kell kigondolni, hogy mikor, mit 
és mennyit adagolok  Az „adagoló” raj-
tam kívül van, az egy másik kéz, ő tud-
ja, hogy mennyit kell adagolni. 

Valljuk be becsülettel, egyikünk 
sem lelkesedik azért (ha csak nem ká-
bítószer-függő), hogy őt szúrják. Pedig 
tudva tudja mindegyikünk, hogy bizo-
nyos gyógyítások tű által a leghatéko-
nyabbak  Azonban ki kell mondanom, 
sajnos, még mindig vannak, akik bár 
látják, hogy teljesen bacilusmentes ez 
a tű, nem valaki ellen van, hanem a 
mi immunrendszerünk erősítésére, 
mégis azt próbálják híresztelni: fertő-
zött, és ne engedjék, hogy fertőzzön. Ez 
azonban a félelem hangja, ami nem, 
hogy nem hiteles, de egy egészséges 
kapcsolatrendszerben ember és em-
ber, Isten és ember között elképzelhe-
tetlen is 

És lám, születnek az első változá-
sok: egyre többen hagyják magukat 
megsimogatni, hagynak belépni az ő 
lelki intim szférájukba. A kapcsola-
tunk nem egy felszínes plébános-hívő 
viszony, ami egy rideg irodában zajlik, 
ahová a hívek csak azért jönnek, hogy 
kifizessék az egyházadót. Amúgy ettől 
el is határolódom, én nem vagyok adó-
hivatalnok. Én azért vagyok itt, hogy 
beengedjek embereket a szívembe, és 
bekopogjak szívekbe  És azt látom, 
most már van jó néhány olyan szív, aki 
beengedett, nem csak engem, hanem 
azokat is, akik idejönnek, mert hal-
lották, hogy itt valami történik. Szá-
momra nagy öröm, hogy vannak olyan 
családok, amelyek idegeneket is befo-
gadnak, elszállásolnak egy-két éjsza-
kára. Betlehem óta tudjuk, hogy nem 
könnyű szállásra, befogadásra lelni. 

Itt sem. Pedig nem kis házak vannak 
errefele, de a háziak is „beszorulnak” 
a nyári konyhába. Milyen fura, felé-
pítünk egy olyan világot, amit szinte 
soha nem használunk. Az embereket 
viszont meg lehet győzni arról, ha már 
ott van a tágas lakásuk, az attól lesz 
igazán értékes, hogy használják, nem 
pedig attól: évente ráköltenek milli-
ókat, csak azért, hogy cicomázzák, és 
megőrizzék haláluk napjára, mert ak-
kor biztosan oda visznek be mindenkit, 
a tisztaszobába. És olyan jó látni, hogy 
ahol kinyílnak az ajtók, oda élet költö-
zik be  

Ide, a felújítás alatt lévő Magyar 
Házba is folyamatosan élet költözik  
Még romjaiban is előadásnak, fotóki-
állításnak, gyermekrendezvényeknek 
ad helyet. Igen, mert nem hiszünk ab-
ban, csak akkortól élhet ez a hajlék, ha 
majd minden a helyére kerül, hiszen 
akkor szinte soha nem kezdünk el élni, 
hanem csak cicomázgatunk, javítunk, 
felújítunk. No meg a bejövők folyama-
tában látják a változásokat, a napról 
napra való fejlődést, és talán érzéke-
nyebbek is lesznek az iránt, hogy ők 
maguk is szívvel-lélekkel odaálljanak 
egy-egy munkafázis mellé.

Azok az idős emberek, akik ebben a 
Házban tanultak magyarul, ugyanis 
Magyar Iskolaként működött a betil-
tásáig, visszaemlékezve hálát adnak, 
hogy az Alma Mater, aminek köszön-
hetik identitásukat, ma újra a kö-
zösség szolgálatában áll, és nem egy 
idegen nemzetcsoport óvodájaként bi-
toroltatik  

E Magyar Házban a tervek szerint 
kulturális rendezvényeket, táncháza-
kat, nyári ifjúsági táborokat, szórvány-
találkozókat is tartunk majd. És itt mű-
ködik majd a hétvégi magyar iskola is 
azon gyerekek számára, akik vegyes 
családban élnek ugyan, de nem beszél-
nek magyarul. Ugyanis itt szinte kizá-
rólag vegyes családokról beszélhetünk, 
pontosabban egynyelvű családokról, 
ahol a magyar házasfél önként adja fel 
nyelvét, identitását, miközben ma már 
nem kényszeríti erre senki  Örülnék, 
ha valódi vegyes családokról beszél-
hetnék, ahol a gyermek két nyelvet, két 
kultúrát sajátít el. De nem ez történik, 
a magyar nevű gyermek azzal szembe-
sül, hogy kiejthetetlen a neve, amikor 
kérdezik, szégyenkezve mondja a ne-
vét, mert nem tudja úgy kiejteni, mint 
a nagyszülei. Teher lett neki az, hogy ő 
magyar (is). Itt tehát teljes egynyelvű-
ségre vagyunk utalva, ami nem méltó 
a hétszáz éves múltunkhoz. Bízom ab-
ban, hogy tudatos, kitartó lépésekkel 
vissza tudjuk csempészni a magyar 
nyelvet 

A szórványban leggyakrabban azzal 
a felfogással találkozom, hogy ehhez a 
gyermekeket kell „megfogni”  Én ezt cá-
folom. Nem tudok a gyermekekre épí-
teni mindaddig, míg a családban lévő 
„ősgyökeret” nem győztem meg arról, 
hogy amit ő továbbad – ami a gyökér-
ből fölmegy a száron át az ágakba és a 
levelekbe –, az magyar legyen  Éppen 
ezért nagyon fontosnak tartom a het-
ven év fölöttiek lelki, szellemi és fizi-
kai gondozását. Ők a nagyszülők, akik 

A kapcsolatunk nem 
egy felszínes plébános-

hívő viszony, ami egy 
rideg irodában zajlik, 

ahová a hívek csak azért 
jönnek, hogy kifizessék 

az egyházadót.

Simulnak a falak
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még képesek arra, hogy a hazaérkező 
unokához magyarul szóljanak. A kö-
zépnemzedék elfoglalt, mert külföldön 
vállalt munkát, vagy itthon dolgozik 
éjt nappá téve. De a nagyszülők otthon 
vannak, és még nagyjából épen őrzik a 
magyar nyelvet, mert ők még magyar 
iskolába jártak, magyar kultúrát „szív-
tak magukba”.

Ez az idős nemzedék volt az utolsó, 
amely a vegyes házasságot még nem 
ismerte. Nos, szerintem ők tudják a 
legtermészetesebben átadni a magyar 

nyelvet, a magyar önazonosság érzé-
sét az unokáiknak. Nekünk tehát ezt 
az idős korosztályt kell támogatnunk, 
mert ők a mi utolsó bástyáink, a leghi-
telesebb nyelvmentőink. Ezért minden 
erőmmel arra törekszem, hogy ebbe a 
nemzedékbe sikerüljön még lelkesedést 
önteni, ami – bevallom – nem is olyan 
nehéz dolog, hiszen amikor az idős em-
ber emlékei el kezdenek élni, azok dik-
tálnak. A gyermeknek ugyan idegen 
lehet mindaz, amiről a nagymamája 
mesél (a magyar hagyományokról és a 

hajdani magyar közösségi életről), de a 
hallottakról képet formál magában. És 
mi erre a képre tudunk majd építeni, de 
erőszakkal magyarítani nem lehet.

Hasznosnak tartom a néhány éve in-
dult Összetartozunk székely-szórvány 
programot, azt, hogy Székelyföld, a „na-
gyobb testvér” a kisebbik mellé odaáll-
jon, és próbáljon a „hónunk alá nyúlva” 
segíteni. Jó tudni, hogy a Kovászna Me-
gyei Tanács fontosnak tartja a mi régi-
ónkkal való partnerkapcsolatot, mely-
nek révén több kulturális rendezvény, 
előadás jött el ide hozzánk. Meggyőző-
désem, hogy minden idehozott magyar 
szó „jó földbe hull”. Abban hiszek, hogy 
egyre több magyar szó-magot kell itt el-
ültetni. Hogy milyen időjárás követke-
zik rá, és mikor jön a termés? Ez már 
nem csak a mi dolgunk. 

De emellett egyre több jó szándékú 
magyar ember áll mellénk, akár két-
kezi munkával, akár szerény adomá-
nyával. Lehetetlen volna mindenkit fel-
sorolni, ezért csak azt mondom: isteni 
szent csoda, ahogyan teljesen ismeret-
len emberek is rádöbbennek arra, hogy 
jó dolog segíteni  Minden lejnek, min-
den forintnak örülünk  Minden erdélyi, 
anyaországi és kárpát-medencei támo-
gatás, felajánlás, minden biztató szó 
azt jelzi, hogy az emberek érzik: milyen 
nagy dolog egy kicsiny kis szórványkö-
zösség élni akarása, és ezt az élni aka-
rást segíteni próbálják  Ki kell emelnem 
az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak Vallásügyi, valamint Szociális- és 
Családügyi Államtitkárságait, akik 
mellettünk állnak. Ígéretet kaptunk a 
Bethlen Gábor Alap Zrt.-től is, remélem, 
beváltják ígéretüket 

Úgy érzem, fontos, hogy amink van, 
azt ne magunknak tartsuk meg, ha-
nem itt hagyjunk magunk után egy 
olyan reménységet, amelyet – bízom 
abban – a türiek utánam is élettel töl-
tenek meg  És ennek a reménységnek 
hosszú éveken át az marad a neve: Türi 
Magyar Ház 

Hasznosnak tartom 
a néhány éve indult 

Összetartozunk székely-
szórvány programot, 

azt, hogy Székelyföld, 
a „nagyobb testvér” 

a kisebbik mellé odaálljon, 
és próbáljon a „hónunk 

alá nyúlva” segíteni.

Bejárat a tornác felől

A kész tanácskozó terem. A szerző felvételei
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Együttműködési megállapodás született a Kárpát-medencei Köz-
művelődési Kerekasztal és a Nemzeti Művelődési Intézet között

Muravidéken 1994-ben létrejött a Ma-
gyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 
(nemrégiben ünnepelte a 20. születés-
napját). Akkoriban még senki sem sej-
tette, hogy mintaintézmény született 
a Kárpát-medencei magyar közműve-
lődés intézményesülési folyamatában 
részt vevő szervezetek számára.  

Erdélyben addigra már újjáéledt a 
nagy múltú Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület (EMKE), a Felvidéken 
országos hatókörrel, szétterülő háló-
zattal tevékenykedett a Csemadok – 
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Köz-
művelődési Szövetség, a Vajdaságban 
erősödőben volt az 1992-ben létrejött 
Vajdasági Magyar Művelődési Szövet-
ség (VMMSZ). Kárpátalján a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
töltött be kulturális és érdekvédelmi 
szerepet, mellette pedig megalakult a 
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Kö-
zössége (MÉKK). A horvátországi, főként 
drávaszögi magyar közösségek kul-
turális-közművelődési tevékenységét 
két politikai szervezet, a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége 
(HMDK) és a Horvátországi Magyarok 
Szövetsége (HMSZ) vállalta magára. 

Úgy nevezték-neveztük őket: er-
nyőszervezetek. Ernyőt tartottak a 
gyorsan szaporodó kis civil szervezetek 
fölé, bátorították a helyi kezdeménye-
zéseket, képviselték őket a kialakuló 
támogatási rendszerek előtt, nagyobb 
közös programokat szerveztek számuk-
ra. A kapcsolatépítésben és megerősö-
désben a regionális mozgalmak sokat 
köszönhettek nekik. 

1996-ban a kultúráért akkor fele-
lős magyar minisztérium köteléké-
ben, mint tanácsadó testület elkez-
dett rendszerszerűen tevékenykedni 
az ernyőszervezetek és a Kárpát-me-
dencei magyar történelmi egyházak 
képviselőiből alakult Határon Túli Ma-
gyarok Közművelődési Tanácsa (HT-
MKT). (A hallgatásra ítéltetettség idő-
szakában az egyházaknak kiemelkedő 
szerepe volt a közösségek művelődési 
tevékenységének szervezésében. Később 
működésük minisztériumi támogatása 
levált a közművelődés rendszeréről és 
önállósult.) A kapcsolatok ekkortól kezd-
ve állandósultak, intézményesültek, a 
Kárpát-medencei magyar közösségek 
közművelődési tevékenységének támo-
gatási elvei, majd szabályai letisztultak, 
a minden évi költségvetési törvény által 
megszabott keretből – az ernyőszerve-
zetek terepismerete, hálózatszerű mű-
ködése következtében – mindenhová 
jutott. Hatékony megoldásnak bizonyult 
abban az időszakban, hogy nyílt volt a 
pályázat. Igaz, hogy a támogatási ösz-
szegek elaprózódtak, de akkoriban e 
kis összegek is igen hatékony segítséget 
jelentettek az újjáéledő közös kulturá-
lis akciók megvalósulásához, másfelől 
pedig ösztönözték a kis szervezeteket, 
hogy megmutatkozzanak.

A kezdeti, mozgalminak tekinthe-
tő időszakot a 2000-es évek elejétől 
előbb színezte, majd erőteljesen meg-
határozta egy új igény a szaktudás, 

A Kerekasztal bizakodó lovagjai

A

Kálóczy Katalin

A tanácskozás elnöksége. Tamás Csilla felvétele
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a szakképzettség iránt. Ehhez az er-
nyőszervezetek mellett szakmai-mód-
szertani bázisra volt szükség, amely 
nem nélkülözhette az infrastrukturális 
hátteret és a szakképzett személyi ál-
lományt. A regionális különbözőségek 
és egyenetlenségek ellenére az évtized 
minden Kárpát-medencei régióban lét-
rehozta a muravidéki modell regionális 
változatát: Zenta – 2003, Dunaszerda-
hely – 2004, Kolozsvár – 2005, Bereg-
szász – 2008. A muravidékivel együtt az 
öt intézmény még 2008-ban Beregszá-
szon megalakította a Kárpát-meden-
cei Közművelődési Kerekasztalt, az öt 
intézet együttműködésének fórumát. 
A közös gondolkodást nagymértékben 
segítette az a posztgraduális kulturá-
lis mediátori képzés az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen, amelyben mind 
az öt intézet vezetője részt vett 2006 és 
2008 között  

2009-ben a magyar kulturális tárca 
bizalmat szavazott a Kerekasztalnak, 
közös művelődésszervező képzéseket, 
összehangolt informatikai-információs 
fejlesztéseket, közös Kárpát-medencei 
programokat támogatott, ám később a 
fény elterelődött az intézetek együtt-
működésében rejlő erőről. 

Ennek az időszaknak vetett véget a 
június 11-én, Budapesten lezajlott stra-
tégiai konferencia, amelyet a Nemzeti 
Művelődési Intézet szervezett. A Háló-
zatépítés – közösségi kezdeményezések 
elnevezésű tanácskozáson Halász János 
kulturális államtitkár, Závogyán Mag-
dolna főigazgató és a Kárpát-medencei 

Közművelődési Kerekasztalt alkotó in-
tézetek vezetői – dr. Széman Péter, az 
EMKE elnöke, Huszár László, a Szlová-
kiai Magyar Művelődési Intézet igazga-
tója, Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet igazgatója, Zubánics 
László, a Kárpátaljai Magyar Művelődé-
si Intézet elnöke és Kepe Lili, a mura-
vidéki Magyar Nemzetiségi Művelődé-
si Intézet igazgatója – együttműködési 
megállapodást írtak alá. A keret jellegű 
megállapodás a felek kölcsönös elkö-
teleződését fogalmazta meg a közös 

ügyek, az egyetemes magyar közműve-
lődés feladatainak megoldása iránt. 

Az együttműködési megállapodás 
aláírásán túl a konferencia során az 
intézetek igazgatói be is mutatták te-
vékenységüket  A Kerekasztal történe-
tét annak soros elnöke, Huszár László 
mondta el, érzékeltetve, hogyan vál-
tak a spontán kapcsolatok szövetség-
gé, majd intézményessé  Széman Pé-
ter a történelmi EMKE funkciójának 
változásait kísérte végig, amelynek 
során nem változott a Szász Károlytól 

származó mottó érvényessége: „Ki a 
köznek élhet: annak élni érdemes!”. 
Kepe Lili emlékeztetett arra, hogy az in-
tézetek és vezetőik jelenléte színes kap-
csolatrendszerbe ágyazódik, az együtt-
működésnek hosszú előtörténete van. 
Hangsúlyozta a Kárpát-haza szimbó-
lum fontosságát, az egymásba kapasz-
kodás szükségességét. Zubánics László 
az intézeti tevékenység ismertetésén 
túl emlékeztetett arra, hogy a kárpát-
aljai közösségek megkülönböztetett fi-
gyelemre és támogatásra szorulnak. 

A konferencia vezető témája a cím-
adó hálózatépítés volt. Amikor Závogyán 
Magdolna főigazgató beszámolt a Nem-
zeti Művelődési Intézet (NMI) két évé-
nek, az újragondolásnak és az újrate-
remtésnek a megfeszített munkájáról, 
fölvetítették azt a térképet, amelyen az 
NMI által létesített hálózat csomópont-
jait lehetett megszemlélni. Hajnal Jenő 
képszerűen abban jelölte meg a frissen 
megkötött megállapodás fő célját, hogy a 
Kerekasztal tagjai is kerüljenek föl arra 
a térképre. A megújulási szándék, akarat 
most megvan – fogalmazott –, támasz-
kodni pedig lehet és kell arra, ami már 
létrejött. Hiszen – ahogy a megállapodás 
preambulumában a Kerekasztal tagjai 
megfogalmazták – „A Kárpát-medencei 
Közművelődési Kerekasztal részt kíván 
venni a magyar közművelődés egészé-
nek fejlesztésében, a magyar közösségek 
nemzeti kohéziójának erősítésében és a 
Nemzeti Művelődési Intézet partnere-
ként a magyar közművelődés részeként 
kíván tevékenykedni ”

Együttműködési megállapodás
a Nemzeti Művelődési Intézet (képviselő: Závogyán Mag-
dolna főigazgató) és a Kárpát-medencei Közművelődési Ke-
rekasztal tagjai (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 
képviselő: Dr. Széman Péter elnök; Kárpátaljai Magyar Mű-
velődési Intézet, képviselő: Zubánics László elnök; Mura-
vidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, képviselő: 
Kepe Lili igazgató; Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, 
képviselő: Huszár László igazgató; Vajdasági Magyar Műve-
lődési Intézet, képviselő: Hajnal Jenő igazgató) között.

A Nemzeti Művelődési Intézet, mint az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának háttérintézménye, tevékenységével a 
széles értelemben vett magyar közművelődés egészét megje-
lenítő országos hatáskörű központi költségvetési szerv. Kép-
viseli a magyar közművelődés intézményeit, tevékenységeit, 
programjait a hazai és nemzetközi szervezetekben. Felelős-
séggel tartozik a magyar kultúra egészének gazdagításáért, 
ezen belül különösen a Kárpát-medencében megvalósuló kö-
zösségi művelődési folyamatok eredményességéért.

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal részt 
kíván venni a magyar közművelődés egészének fejleszté-
sében, a magyar közösségek nemzeti kohéziójának erősí-
tésében és a Nemzeti Művelődési Intézet partnereként a 
magyar közművelődés részeként kíván tevékenykedni. En-
nek érdekében az alábbi keret jellegű megállapodást kötik.

A megállapodás tárgya:
Az együttműködő felek kijelentik, hogy közös céljuk a 

magyar kultúra egészének gazdagítása a Kárpát-medence 
helyi értékeinek megőrzése, közvetítése, az itt megvalósu-
ló művelődési folyamatok eredményességének elősegítése.

E célok sikeres megvalósulása érdekében egymást köl-
csönösen stratégiai partnereknek tekintik, és a konkrét 
feladatok keretét jelentő alapelveket jelen együttműködési 
megállapodásban rögzítik 

∙ A magyar közművelődést érintő kiemelkedő jelentőségű 
tartalmi és szervezeti kérdésekben konzultálnak egymás-
sal, közös nyilatkozatot adnak ki meghatározó szakmai 
kérdésekben  Kölcsönös képviseletet biztosítanak stratégiai 
célú, a közösségi művelődés minőségét befolyásoló tanács-
kozásaikon, munkacsoportjaikban.

∙ Összehangolt szakmai módszertani fejlesztői tevékeny-
séget végeznek: a közösségfejlesztés és a kreatív, illetve 
megismerő közösségi tevékenység módszereinek fejleszté-
se, a közösségi kulturális örökség számbavétele, digitalizá-
lása és revitalizálása terén 

∙ Az országos, a regionális és a helyi közművelődés ese-
ményeinek kölcsönös láthatóvá tétele (az Intézet honlap-
ján, a KKK tagintézeteinek honlapjain, a Szín – Közösségi 
Művelődés folyóiratban stb.)

 Budapest, 2014. június 11.

„A Kárpát-medencei 
Közművelődési 

Kerekasztal részt 
kíván venni a magyar 

közművelődés egészének 
fejlesztésében…”
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Értékőrzés és hagyományápolás a 
nagyszebeni Hungarikum napokon

A

Dézsi Ildikó

kiemelkedő magyar helyi értékek, hun-
garikumok népszerűsítését, a közmű-
velődés fontosságát hangsúlyozták az 
idén ötödik alkalommal megszervezett 
nagyszebeni Hungarikum napokon, 
amelynek változatos programja szak-
mai találkozót, kézművesvásárt, kiállí-
tásmegnyitót, zárókoncertet és szabad-
téri gulyásfőzőversenyt foglalt magába. 

– Öt évvel ezelőtt családias hangu-
latban szerveztük a gulyásfőzőversenyt 
a Szebeni Magyar Üzletemberek Társa-
ságával. Akkor zuhogó esőben, három 
bográcsban rotyogott a méltán hun-
garikummá vált gulyás – emlékezett 
vissza a kezdetekre Serfőző Levente, a 
HÍD – Szebeni Magyarok Egyesületé-
nek elnöke, a rendezvény főszervezője, 
aki hangsúlyozta: a nyári rendezvény 
programja szándékosan könnyedebb, 
mint a novemberi Ars Hungarica ma-
gyar kulturális fesztiválé. 

De hagyománynépszerűsítésből a jú-
niusi rendezvényen sem volt hiány, hi-
szen az Astra Falumúzeumban három 

napig látogatható volt a magyar nép-
művészek utcája, a gulyásfőzést a sepsi-
szentgyörgyi Fenyőcske Együttes tánco-
sai és zenészei tették hangulatosabbá, 
de a nemezelést, szőnyegszövést és fafa-
ragást is ki lehetett próbálni, miközben 
a kisebbeknek a Guzsalyas Egyesület 
jurtájában tartottak gyermekfoglalko-
zásokat  

– Olyan értékeket igyekszünk bemu-
tatni, amelyekre e szórványban élő ma-
gyar közösség is méltán büszke lehet. 
Úgy éreztem, mi magunk zárkózunk 
be, nem mutatjuk meg másoknak sa-
ját kincseinket, ezért fontos, hogy nyis-
sunk a városban és térségben élő más 
nemzetiségűek felé is – jegyezte meg 
Serfőző, aki szerint az esemény sikere 
mindenképpen a mögötte álló önkén-
tescsapat munkájában rejlik. – A ren-
dezvény nem nemzetközi ugyan, de az 
etnikumközi határokat sikerült átlépni 
az elmúlt években – vélekedett Serfő-
ző. – Az Astra Falumúzeum vezetősége 
is elismerte az egyesület által szerve-
zett rendezvény sikerét, és a kezdetben 
a Korondi ház szomszédságában helyet 
kapó gulyásfőzést is a hasonló progra-
mokhoz kialakított helyszínre költöz-
tette – beszélt az eredményes együtt-
működésről a szervező.  

A háromnapos programsorozatot 
szakmai találkozó indította Közös-
ség és művelődés címmel, amelyen 
Fazakas József Béres Józsefről és a 
Béres cseppről, mint hungarikumról 
értekezett. Mátyus Alíz író, szocioló-
gus pedig a közművelődés kulturális 
szerepét boncolgatta az általa képvi-
selt Nemzeti Művelődési Intézet tevé-
kenységének tükrében. A helyi érték-
megőrzés fontosságával kapcsolatban 
kifejtette: minden olyan embernek 
nagy szerepe lehet az értékápolásban, 
aki ismeri a helyi kincseket, jellegze-
tes tárgyakat. Elmondta: a kulturá-
lis közmunkának elsődleges szerepe 
volt a magyarországi kulturális élet 
fellendítésében. Az előadó szerint a 

A hungarikumok népsze-
rűsítésére, a közművelő-
dés fontosságára fektet-

ték a hangsúlyt az idei 
nagyszebeni Hungarikum 

napokon.

A sepsiszentgyörgyi Fenyőcske együttes szórakoztatta a szebeni közönséget
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magyar állam által bevezetett köz-
foglalkoztatottsági program nagyban 
hozzájárult a helyi önkormányza-
tok közművelődési tevékenységének 
megerősödéséhez, nem beszélve ar-
ról, hogy munkanélküliek számára 
teremtettek lehetőséget a közösségi 
munkába való bekapcsolódásra. 

A közművelődés, mint hungarikum 
a magyar kultúrában címmel tartott 
előadást Dáné Tibor Kálmán közműve-
lődési szakember, az EMKE tiszteletbe-
li tagja, aki egyben a Művelődés folyó-
irat főszerkesztőjeként a kiadványt is 
bemutatta. Dáné Tibor szerint a kul-
turális élet demokratizálása akkor kö-
vetkezhet be, ha a közösség egyszerre 
fogyasztó és szervező. – Fontos a közös-
ségek belső energiájának mozgósítása. 
Jó lenne közművelődésünket sokkal 
nagyobb értéknek tekinteni, hungari-
kummá tenni – vélekedett. 

Szabadtéren, lazább keretek kö-
zött folytatódott a program a gu-
lyásfőzőversennyel másnap az Astra 

Falumúzeumban. Ezúttal rekordszá-
mú csapat jelentkezett, hiszen tizeny-
nyolc üstben bugyogott a különféle 
fűszerekkel, húsokkal, zöldségekkel 
megbolondított gulyásféle. Így az arra 
látogatóknemcsak a szomszédos ma-
gyar népművészeti vásár portékái kö-
zül válogathattak, de ételjegyet vált-
hattak egy-egy tál finoman párolgó 
disznó-, marha- vagy esetleg bárány-
húsból készült gulyásra is. A legnehe-
zebb dolga természetesen a zsűrinek 
– Mátyus Alíznak, a szintén Buda-
pestről érkező Nagy Mártának, Dáné 
Tibornak, az EMKÉt képviselő Kós Ka-
tinak, az Astra Falumúzeumtól Ştefan 

Cipriannak, Avram Alexandru tanár-
nak és a közönséget képviselő Teodo-
ra Stancanak – volt. A legjobb gulyás-
főzőknek a Maeştrii ceaunului csapat 
tagjai bizonyultak, a második díjat a 
Bándi bundi tagjai érdemelték ki, a 
harmadik díjasok pedig a Nóra mene-
dékház szakácsai lettek.

A Hungarikum napokat Kovács Lász-
ló Attila sepsiszentgyörgyi fotográfus, 
grafikus a nagyszebeni református 
templom galériájában kiállított Job-
bágykék című tárlata, és a kolozsvári 
Brassed Up Quintet kamaraestje zár-
ta  Az öttagú zenekar – Medve Sándor 
(trombita), Szász Nórbert (trombita), 
Barta Tivadar (kürt), Nemes Szabolcs 
(harsona) és György Sándor (tuba) – 
tagjai a koncert első felében Händel, 
Hacsaturján, Albinoni, Grieg műve-
ket, míg a második részben Piazzola, 
Mancini, Don Gillis, Pollack stb  dara-
bokat szólaltattak meg 

Díjazták a legügyesebbeket

Hungarikum: legényes és körcsárdás. Bálint Zsé felvételei

Fontos a közösségek 
belső energiájának 

mozgósítása. Jó lenne 
közművelődésünket 

sokkal nagyobb értéknek 
tekinteni, hungarikummá 

tenni.

Mátyus Aliz a helyi 
értékmegőrzés 

fontosságával 
kapcsolatban kifejtette: 
minden olyan embernek 

nagy szerepe lehet az 
értékápolásban, aki 

ismeri a helyi kincseket, 
jellegzetes tárgyakat.
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inden tárgy magában rejti a bábuvá, 
élőlénnyé válás lehetőségét, mind-
egyikben egy személyiség rejtőzik. Ezt 
keressük, erre figyelünk, amikor elkez-
dünk másképp tekinteni egy tárgyra, 
amikor meglátjuk benne a bábut, és 
kézbe vesszük. A kezünk most közvetítő 
lesz a bábú és köztünk, energiát és rit-
must közvetít a tárgyak élettelen anya-
gába. Hiszen a bábu, ha nem játszanak 
vele, csupán holt anyag, de megmoz-
dítva valós lény illúzióját képes kelteni  
Kovács Ildikó bábrendező így fogalmaz 
gyakran idézett kiáltványában:

„Időtlenséget hordozó lény a BÁBU
Ember jelkép, belemeredve az időbe. 

Mozdulatlanul néz – tekintete ránk sze-
geződik.

Kutató, számon kérő tekintet?
Vádoló? Kapcsolat-teremtő? Kihívó? 

Fürkésző? Ígéretes?
Nem szobor, nem kép,
ő a BÁBU!

Ott rejlik benne az életre keltés cso-
dája, ígérete. Készenlét a dermedtségből 
megmozdulni. Ez az ígéret feszültséget 
teremt, a CSODA, a MÁGIA ígéretét!

Ott rejlik benne a fenyegetés is! Mint 
minden kultikus jelképben.

Varázsereje van, és mint minden va-
rázserő, ártalmassá válhat, ha hitet-
len, profán, sáfárkodó sarlatán kezébe 
kerül! A BÁBU megbosszulja a közönyt, 
a cinizmust, a profanizálást, és csoda 
helyett tárggyá válik.”

Bábos és bábuja nagyon kell, hogy is-
merjék egymást. Az ősi hagyományok 
szerint a bábjátékos maga készíti báb-
jait, kellékeit. A bábu ötletének fogan-
tatásától kapcsolatban állnak, egymást 
alakítják, közösen haladnak egy úton. 
Manapság már külön mesterség lett a 
bábukészítés, az viszont vitathatatlan, 
csak akkor tudunk bármit közvetíte-
ni egy animált tárggyal, hinni benne 
és annak életében, csak akkor vesszük 
észre, hogy mire képes, mit és hogyan 
üzen, ha szoros kapcsolat fűz a tár-
gyakhoz, ha a szokásosnál nyitottab-
ban, figyelmesebben, alaposabban fi-
gyeljük meg őket. Ha a bábos nem nyúl 
kellő érdeklődéssel, hittel, nyitottság-
gal, szeretettel és alázattal a bábjához, 
akkor a legcsodálatosabb bábozásra ké-
szített bábu, amely képzőművészeti al-
kotásként és technikailag is remekmű, 
továbbra is csak egy különleges esztéti-
kai értékekkel rendelkező érdekes tárgy 
marad  Hiába mozgatja, beszél, gondol-
kodik és érez, a bábu és bábos különál-
ló lények maradnak: egy ember, kezé-
ben egy tárggyal. De például egy váza, 
amely et azért készítettek, hogy meg-
fogjuk, teleöntsük vízzel, és virágokat 
helyezzünk bele, és csak annyi volt a 
személyes kapcsolatunk vele, hogy be-
leillik-e környezetünkbe, mekkora és 
milyen színű virágot tegyünk bele, vagy 
odafigyeljünk, piszkos-e vagy tiszta, új 
életet kezd élni, ha másképp vesszük 
kézbe, másképp nézünk rá. Meglátjuk 
benne a tátott szájú cápát  Az amúgy 

színpad

Japán kőkert (www.inout-home.hu)

…a bábu, ha nem 
játszanak vele, csupán holt 

anyag, de megmozdítva 
valós lény illúzióját képes 

kelteni. 

Bábszínház az egész világ (4.)
Az anyag lelke. Spenót és Sárkány.  
Az anyagérzékelés és a belelátás művészete

M

Palocsay Kisó Kata
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mindig függőleges helyzetű tárgy vízszintes helyzetbe kerül, 
a csillogása, színe már pikkelyeket idéz, a nyílás pedig az-
által válik félelmetes állkapoccsá, mennyire hiszünk a vá-
za-ragadozóban, hány gondolattal és érzéssel tudjuk táplálni 
a születendő illúziót.

 Így sikerül rácsodálkoznunk a minket körülvevő jelensé-
gekre, a meglepetések, a különleges ingerek elevenné teszik 
kapcsolatunkat a tárgyakkal és az őket alkotó anyagokkal. 
Érzéseket, gondolatokat ébresztenek bennünk, ezért kinyí-
lunk feléjük. Ezzel egy időben ők is megnyílnak felénk, ki-
tárva lelküket, hallatva hangjukat, feltárva személyiségü-
ket  Popper Péter a Belső utak könyve című kötetében így ír 
erről a jelenségről: „Amikor nap mint nap szembekerülünk 
a világ kisebb-nagyobb eseményeivel, emberekkel, állatok-
kal, növényekkel és ásványokkal, híreket és információkat 
hallunk, gondolkozásunkat, ítélkezésünket bizonyos meg-
szokottság, begyakorlottság, ismétlődő gondolatmenetek jel-
lemzik. A dolgokról elsősorban az jut eszünkbe, amit tanul-
tunk, hallottunk, eddig tapasztaltunk róluk. Kiskorunktól 
kezdve neveltetésünk, iskoláztatásunk révén – kész ítéletek, 
verbális megfogalmazások rendszerét sajátítjuk el, amelyek 
végül már szinte zárt burokként vesznek körül minket. Ezért 
a legritkább esetben éljük meg a dolgokat, az eseményeket a 
maguk tiszta valóságában. Felfogásunkat, élményeinket az 
előzetesen már kialakult vélemény és előítélet-rendszerek, 
attitűdök szűrőjén át kapott – sokszor torzított benyomások 
alakítják ” 

Hétköznapi cselekvéseink és a bábozás
A gyermek kíváncsian és alaposan kísérletezik a tányérjá-
ba kitett spenótfőzelékkel. A felfedezés öröme felébreszti 
benne az alkotómunka izgalmát és a játékkedvet. Ujjai közt 

simogatja, érzékeli állagát, súlyát, majd megemel belőle egy 
maréknyit, hozzácsapja az etetőszék asztalához. Élvezi, aho-
gyan toccsan, sőt, ha tetszik a hangja, többször megismétli, 
meghallgatja. Tenyerével szétkeni, figyeli selymességét, ra-
gacsosságát, majd belerajzol az ujjával, alakítja. De van, ami-
kor tisztelettel visszalép, és a tányért megbillentve megfigye-
lővé válik, csodálattal figyeli az önmagától mozgó, változó 
zöld anyagot, amely vagy olyan, mint egy élő térkép, vagy 
egy mozgó felhő, vagy tátott szájú krokodil. Hagyja, hogy ala-
kuljon magától, változzon át, élje életét, engedi, hogy lepje 
őt meg a spenót. Majd ha megunta, akkor közbelép, beleön-
ti poharából a sárga narancslevet és rácsodálkozik, ahogy 
foszlányokká oldódik, hígul a zöld massza, keveredik a két 
szín, majd eggyé válik, születik valami új, ami felébreszti a 
kíváncsiságát, és megkóstolja, amit létrehozott. Felnőtt fej-
jel sokszor fölöslegesnek, irracionálisnak tartott cselekvé-
sek a legalkalmasabbak arra, hogy olyan szintre fejlesszük 
az anyagérzékelésünket, belelátó képességünket, amelyen 
gyermekkorunkban volt. Ezek a cselekvések töredékeikben 
jelen vannak a mindennapjainkban is  Olyankor észrevétle-
nül ott a játék, az animáció, csoda a hétköznapokban. Olyan 
jó pukkasztani a pukkasztós nájlont, mert minden kis le-
vegővel telt buborékban ott az izgalom, a meglepetés, a vál-
tozás lehetősége, minden kis pukkanás olyan, akár egy mi-
nikatarzis  Beleszagolni egy frissen vásárolt könyvbe, vagy 
egy régi bőrtáskába, megannyi érzést, gondolatot ébreszt 
bennünk  

A gyermek kíváncsian és alaposan 
kísérletezik a tányérjába kitett 

spenótfőzelékkel. Ujjai közt simogatja, 
érzékeli állagát, súlyát, majd megemel 

belőle egy maréknyit, hozzácsapja az 
etetőszék asztalához.

A kis óriáslány (en.wikipedia.org)

Gyökérfej. Palocsay Kisó Kata felvétele
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Ha például a reklámokban látott, vízben oldódó WC-papír 
gurigában nem csak az új technológiát, a praktikumot látjuk, 
és lehúzzuk a vizet utána, hanem a vízcsap alá tartva elját-
szunk vele, és tekintetünk a szokásosnál nagyobbra kereke-
dik az örömtől, a meglepetéstől annak átváltozása láttán, ez 
felkeltheti a más anyagok iránti kíváncsiságunkat is, elkép-
zelhető, hogy gyakrabban simogatunk meg egy téglát, mi-
előtt beépítjük a falba. Vagy szagoljuk meg a paradicsomtövet, 
mielőtt felkötözzük ahhoz a karóhoz, amely másképpen mu-
zsikált, amikor bevertük a földbe, mint az azelőtti fadarab, 
majd mielőtt a sarat lemosnánk a kezünkről, előbb gyúrjunk 
belőle két kis gömböt, amit szúrjunk fel egy göcsörtös többá-
gú fadarabra, melybe egy sárkányt láttunk bele, a sárkány 
körülnéz és elindul. Azonnal élő lesz a kapcsolatunk az összes 
eszközzel, anyaggal, amit a kezünkbe fogtunk, jobban megis-
merjük őket, új dolgokat tudunk meg róluk.

A gyermek mindenből mindent tud csinálni
„A népi alkotó munkában az anyag adottságainak közvetlen 
kihasználása különösen szembeötlő” – írja a híres orosz bá-
bos, Szergej Obraszcov a kínai népművészettel kapcsolatban 
a Kínai színház című művében. A keleti világ művészetének 
egyik legértékesebb vonása az anyag lelkéhez való közelítés. 
Ebből a közeli kapcsolatból származik az emberek különös 
érzékenysége a bábművészet iránt, a bábuhoz fűződő évezre-
des, különleges viszonyuk. 

A különböző anyagok szövetének, látható és tapintható 
alakjának megismerése közelebb hozza a bábok világát, nö-
veli az életre keltés lehetőségeit. A bábos alkotó lény, akit be-
lelátó képessége ösztönöz, hogy továbbfejlessze, díszítse, fi-
nomítsa, pontosítsa, műtárggyá alakítsa, majd életre keltse 
a „halott” anyagot. Ez a folyamat sajátja a természeti népek-
nek, a keleti kultúrához tartozó népeknek, valamint nyugati 
kultúrákban a népművészeknek, a természettel még közeli 
kapcsolatban élő embereknek és legelsősorban: a gyerme-
keknek. A gyermekek, akikről emlékirataiban W. Goethe azt 
írja, hogy „mindenből mindent tudnak csinálni”.

Japánban az anyagérzékelésre és a belelátásra való óvodai 
és iskolai nevelés, valamint a családon belüli gyermekneve-
lési hagyományok saját népművészetük alapjain indítja el 
a gyermekeket. Ez a fajta szemléltetés és gyakorlás a hazai 
hagyományok befogadása mellett a legkorszerűbb művészet 
felfogására és megértésére teszi képessé őket gyermekko-
ruktól kezdődően.

Székácsné Vida Mária a hetvenes években közli a követ-
kező sorokat a Gyermekművészet Japánban című könyvében: 
„A rajz, festés nem minden a japán képzőművészeti neve-
lésben. A tárgyakat legalább úgy kell tudni tapintani, for-
mázni, a térben elhelyezni, mint meglátni, és a látványt két 
dimenzióban rögzíteni. »A jó vonalú kavicsokat ujjam bögy-
ével is élveztem – ízleltem szinte.« – írja Illyés Gyula. A japán 
gyerekek is ezt teszik, akiknek az egyik iskolai feladatuk az 
első két osztályban, hogy köveket, csigákat, kagylókat gyűjt-
senek, melyekből nagyméretű ábrákat raknak ki az udva-
ron. Az osztályban doboztetőre – többféle anyagból – kis ker-
tet, babaszobát építenek. Ehhez aztán kövek, kagylók, csigák 
mellett homokot is használnak, fák termését, különös for-
májú gallyait is  Japánban kétféle tradícióban is gyökerezik 
ez a gyakorlat: az egyik a kövek gyűjtése és ezekből való ké-
palkotás, a másik a kertrendezés ” 

Ennek a jelenségnek van egy univerzális gyökere is: a 
gyermek vágya egy kicsinyített világ létrehozására. Legyen 
az a terebélyes diófára épített apró faház, tengerparti ho-
mokvár, az örökifjú klasszikus, az ebédlőasztalra terített 
kockáspokróc-sátor vagy a babaszoba, a legó-város, doboz-
lakás  Minden gyermek természetes igénye egy kicsinyített, 
saját maga alkotta, uralta, manipulálta világ teremtése. 
Polcz Alaine pszichológus és terapeuta így fogalmazza meg 
Világjáték – dinamikus játékdiagnosztika és játékterápia című 
könyvében:

„A környezet a kicsi gyermekhez viszonyítva aránytala-
nul, birtokba vehetetlenül, megismerhetetlenül bonyolult és 
nagy, de a kis élettelen tárgyak segítségével a gyerek úrrá 
lehet a fölébe növő dolgokon. Ezt már az ősember is felismer-
te, és a valóságos világ tárgyainak kicsinyített mását adta 
kezébe játékként (babát, fazekat, lovat). A dolgok kicsinyített 
mása veszélytelenebbé teszi, és megszelídíti a világot  A bir-
tokbavétel, a megismerés manipuláción, utánzásos ismétlő-
dő játékon, tanuláson keresztül történik.” 

Ez kultúrától független belső igény: biztonságérzetet adó, 
kreatív energiákat mozgásba hozó tapasztalatszerzés. Az esz-
kimó gyermek jégből építi babakunyhóját, a magyar gyer-
mek faágakból, de mindkettőt ugyanazon érzések, gondola-
tok vezérlik. Ösztöneiket követik: alkotnak maguknak egy 
kis világot az őket körülvevő anyagokból, amelyekbe belelát-
ják mindazt, ami fantáziájuk által egységes egésszé alakul. 
Átalakul minden anyag, de az idő és a tér is a megszokottól 
eltérően működik. Egy dobozban létrehozott mini ősparkban 
az ökölnyi kő, mely a hegyet jelenti, dinoszaurusszá növe-
li a mellette lévő kis gyíkot. Ennek ellenkezője történik vi-
szont, ha egy óriásbábu megjelenik egy kastélyparkban vagy 
templomtéren. A méretek és az arányok bukfencet vetnek, a 
mozdulatok ritmusa az időérzékünkkel is eljátszik. A válto-
zás csodája és az anyag lelkének felfedezése bármilyen élet-
korban nagy kalandot jelent  

Minden gyermek természetes igénye egy 
kicsinyített, saját maga alkotta, uralta, 

manipulálta világ teremtése.

Murok elindul (galeria.nlcafe.hu)

színpad
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ét  vendéget  vártunk,  hárman  is  be-
kapcsolódtak a kolozsvári Györkös 
Mányi  Albert  Emlékházban  zajló  be-
szélgető  sorozatunk  első  „balkáni  ki-
adásába”, melynek legfőbb célja talán 
az volt, hogy egy nem túl távoli, mife-
lénk mégis alig ismert országot mutas-
sunk be közönségünknek, rádiós hall-
gatóinknak és a kedves olvasóknak. 
Jártak-e  színházba  az  illírek  Apolló-
niában? Mi köze van Teréz anyának 
Antigonéhoz?  Készül-e  kultúr-tokány 
a „betongombából”?  Eszik-e vagy isz-
szák a Szkander béget Tiranában? Fur-
csa  kérdésekre  kerestünk  tartalmas 
válaszokat  Csűrös  Réka  műfordítóval 
és Pánczél Szilamér kutató régész-tör-
ténésszel,  akikhez mintegy meglepe-
tés gyanánt a közönség soraiból Vadas 
László színházi rendező csatlakozott.

Laczkó Vass Róbert: Az aromán és ro-
mán nyelvi párhuzamokon álmélkod-
va nem lehet megkerülni azt a kérdést, 
amely a nemzeti dogmává csontoso-
dott dákoromán kontinuitás-elmélet-
tel szembehelyezkedő albán-román 

nyelvrokonság tárgykörében felmerül: 
nevezetesen azt, hogy az erőteljes al-
bán nyelvi hatás a románság őshazá-
ját valahol az albán őshaza környékén 
sejteti. Tudományos munkák egész 
sora mutat rá, hogy az albán nyelvi 
hatás épp a Dunától északra fekvő te-
rületeken jelentkezik a legerősebben, 
ennek pedig logikus magyarázata van. 
Mi az igazság, nem tudjuk eldönteni, 
az viszont tapasztalható, hogy a tör-
ténelem- és mítoszgyártás Albániában 
is hasonló módon történik, akárcsak 
nálunk.

Pánczél Szilamér: Valóban sok párhu-
zamot lehet vonni az albán és a román 
történelmi tudat alakulása között. Kis 
túlzással élve: meglehetősen amnézi-
ás az albán történelem is  Egyrészt van 
a hőskor, az „illírek kora”: mindent az 
illírek csináltak, függetlenül attól, hogy 
esetleg mégis a görögök vagy a római-
ak voltak  Az albánok nyilván az illírek 
egyenes ági leszármazottai, áttételesen 
tehát ők azok, akik még a görög kolo-
nizáció előtti kultúrát, nyelvet, civili-
zációt átmentették a 20-21. századba! 
Gyakorlatilag a Kr. előtti 6-7. századot 
kinyújtják egészen a Római Biroda-
lom bukásáig, aztán következik a nagy 
identitásbeli csend, majd jön Szkan-
der bég, azaz Kasztrióta György, a nagy 
nemzeti hős. A magyarokat szeretik, 
mert Hunyadi János, a nagy törökverő 
szegről-végről barátságban állt a hős 
Szkander béggel, a keresztény albánok 
és magyarok tehát együtt küzdöttek a 
pogány török ellen  

Csűrös Réka: Kasztrióta György oly-
annyira beleivódott az albán köztudat-
ba, hogy bárhová megy az ember, foly-
ton beléje botlik. Vehetsz például egy 
Szkander bég–butikban Szkander bég 
márkájú rágógumit, amelyért Szkander 
bég feliratú bankjeggyel fizetsz, utána 
pedig bemehetsz a Szkander bégről ne-
vezett kocsmába Szkander béget konya-
kozni. Bizonyos idő után megszokod, 
már föl sem tűnik az egész. Annál in-
kább meglepődsz, amikor gyanútlanul 
sétálgatsz a kecskék közt Szkander bég 

Nyitott szemmel VIII.
Albánia megszelídítése
2. rész

Valóban sok párhuzamot 
lehet vonni az albán 

és a román történelmi 
tudat alakulása között. 

Kis túlzással élve: 
meglehetősen amnéziás az 

albán történelem is.

K

Laczkó Vass Róbert

Albánia bővelkedik ókori romokban
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vára körül – ez a citadella volt Kasztrió-
ta György főhadiszállása Kruja városá-
ban, ám ahogyan ma kinéz, inkább egy 
filmes díszletre emlékeztet, és Enver 
Hodzsa lányának, az építész Pranvera 
Hodzsának az ízlését dicséri –, s egy tal-
palatnyi téren egyszer csak felfigyelsz 
egy kis márványtáblára, melyen ez áll: 
Sheshi Janosh Huniadi, azaz Hunyadi 
János-tér...

PSz. Kasztrióta György halálával az-
tán beáll a második nagy identitásbe-
li csend, és máris a 20  század elején 
vagyunk, amikor az albánok kivívták 
a függetlenségüket  Nyolcszáz éves tö-
rök befolyás és oszmán fennhatóság 
valahogy elhanyagolható a számukra. 
Folyamatosan küzdöttek a török ellen, 
mégis úgy alakult, hogy az Oszmán Bi-
rodalom úgy negyven nagyviezíre al-
bán származású volt 

LVR: Felküzdötték magukat a rang-
létrán?

PSz: Pontosan. Az albán hegyvidék 
rengeteg zsoldost adott az oszmán had-
seregnek. Albánia az utolsó állam volt, 
amely 1912-ben kivívva függetlenségét, 
kivált az Oszmán Birodalomból  Ma 
sem teljesen egyértelmű, tulajdonkép-
pen kik akartak kiválni és miért? Nagy-
jából tehát ez a három központi témája 
van az albán történelmi tudatnak: az 
illírek, a Szkander bég köré épített mí-
toszok és a nemzeti ébredés korszaka  

Magával a 20. századdal meglehetősen 
ambivalens a viszonyuk. Az egyetlen 
albán királyt, Zogut szeretik is meg 
nem is, ugyanígy vannak a diktáto-
rukkal, Enver Hodzsával, a jelenükből 
pedig nagyon ki vannak ábrándulva. 
Sok albán értelmiségivel, köztük fiata-
lokkal és történészekkel beszélgettem, 
akik bizonyos értelemben „visszasír-
ják” Enver Hodzsa rendszerét, mert je-
lenleg nem látnak semmilyen perspek-
tívát abban, amerre és ahogyan halad 
az ország  Évek óta visszajárok Albániá-
ba, sok időt eltöltöttem ott, de az albán 
szókincsem nagyjából 30 szónál megre-
kedt – ezek többnyire a románban és a 
törökben is megtalálhatók –, a kétkezi 
munkásainkkal így nem nagyon tudok 

társalogni, pedig az ő véleményük is ér-
dekes lenne 

LVR: A régészeti feltárások nyilván 
komoly fizikai munkát is igényelnek, 
amilyen például a kubikolás. Kik és 
miféle emberek tulajdonképpen a te 
kétkezi munkásaid?

PSz: Az apollóniai lelőhely egy falu, 
Pojani szomszédságában van, több-
nyire onnan igyekszünk munkásokat 
alkalmazni. Ezzel egyrészt munkale-
hetőséget biztosítunk főként a fiata-
loknak, másrészt elérjük, hogy ők is a 
magukénak érezzék a lelőhelyet. Olyan 
az egész, mint egy kisipari vállalkozás: 
ha nagyobb objektumot tárunk fel, 80-
100 ember is dolgozik az ásatáson  Van, 
akinek nagy a munkabírása, és a csá-
kányozásban remekel, mások inkább 
a finommunkára alkalmasak. Ezek 
mindannyian férfiak, mivel a közös-
ség patriarchális mentalitású. Nőket 
jellemzően csak ház körüli munkában, 
kerámia-mosásnál foglalkoztatha-
tunk. Francia csapat is dolgozik a tere-
pen, ők is velük állnak munkaviszony-
ban  Az évek során egyfajta barátság 
alakult ki köztünk, s bár mi nem beszé-
lünk albánul, ők pedig nem beszélnek 
angolul, adott esetben közösen törjük 
az olasz nyelvet. Az egyik, nagyon hall-
gatag hölgy, aki a konyhán segédkezik, 
diplomás közgazdász, de megszűnt a 
munkahelye. Egy másik munkásunk 
mezőgazdász mérnök, de felszámol-
ták a farmot, ahol dolgozott, most föld-
műves. Mindenki elégedett: ők a mel-
lékkeresettel, mi pedig az olcsóbb, de 
jól képzett munkaerővel: máshol nem 
tudnánk ennyi embert foglalkoztatni a 
költségvetésünkből.

LVR: Mit keres a Német Régészeti In-
tézet – amelynek a munkatársa vagy 
– éppen Albániában? Nincsenek izgal-
masabb terepek másutt?

PSz: Albániában a görög és római lelő-
helyek feltárása hézagos volt, ráadásul 
az Adria partján kevés az Apollóniához 
mérhető lelőhely. A színház, amelyet 
most feltárunk, 15 ezer férőhelyes épít-
mény – egy olyan országban, ahol vi-
szonylag kis költségvetéssel hatalmas 
volumenű feltáró munkát lehet végezni 
évekig! Lassan egy évtizede járunk oda, 
és hátravan még a publikáció. Nem ép-
pen a nulláról indulunk a kutatással, 
de a sok partikularitás különlegessé 
teszi a lelőhelyet: Apollóniában példá-
ul olyan virágdíszeket, rozettákat al-
kalmaztak az építményeknél, amilye-
nek Dél-Itáliában sehol nincsenek. Az 
ókorban az a csodálatos, hogy például 
a rómaiak létrehozták és az egész Me-
diterráneumban elterjesztették ugyan-
azt a kultúrát, ugyanazt a civilizációt. 
Dél-Itáliától Kis-Ázsiáig hasonló izgal-
makra lehet számítani egy-egy feltá-
rásnál, de mindenhol jelentkeznek a 
még izgalmasabb partikularitások.

LVR: Apropó: jártak az illírek szín-
házba Apollóniában?

PSz: Valószínűleg igen. Úgy néz ki, 
hogy ezt a színházat használták a nép-
gyűlések megszervezésére is. Minden 
görög polisznak megvolt a maga „kor-
mánya”, de a korabeli „parlament”, 
vagyis a társadalom legfelsőbb fóruma 
a népgyűlés lehetett. Minden polgár-
nak kötelessége volt ezen részt venni, 
joga pedig ahhoz, hogy ingyenes szín-
házi előadásokat látogasson, amelye-
ket felajánlás alapján egy-egy gazdag 

Antik faragvány Apollóniából

Mindenki elégedett: ők a 
mellékkeresettel, mi pedig 

az olcsóbb, de jól képzett 
munkaerővel: máshol 

nem tudnánk ennyi 
embert foglalkoztatni 
a költségvetésünkből.
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mecénás finanszírozott a város javára. Az illírek tehát nem-
csak színházba jártak, hanem ott szavazták meg például 
a város fontosabb törvényeit is!

LVR: Nyilván adódik a kérdés: az illírek nemes hagyomá-
nyát ápolják-e vajon a mai albánok? Járnak-e színházba 
ugyanúgy, mint vállalt őseik? Egyáltalán: milyen manap-
ság az albán színházi élet?

Vadas László: Egyértelműen pozitív benyomásaim vannak 
a náluk tapasztaltakról! Sok előadásukat láttam, és min-
den alkalommal feltűnt, hogy itt kizárólag jó színészek szü-
letnek. Meg is kértem a tiranai egyetem rektorát, árulja el 
nekem a titkot, honnan ennyi nagyszerűen képzett ember? 
Vállat vont: annyi van, amennyi. Kérdem: hány színészkép-
ző működik? Azt mondja: egy. És hány férőhellyel? Tízzel. 
Plusz-mínusz?  Nincs olyan, egyszerűen tíz embert vesznek 
föl évente, és kész  Akkor megvilágosodtam: itt valóban ko-
moly a szelekció! Albániában él három millió albán, a kör-
nyező országokban még legalább annyi, a diaszpóráról ne is 
beszéljünk – és összesen tíz képzett albán színész évente  Ha 
összevetjük a számokat, minden érthetővé válik. A színház 
intézményéhez való hozzáállásukról is van egy történetem. 
Fieriben tudtam meg, hogy porig égett Elbasani városi szín-
háza, a Skampa. Találkoztam az igazgatójával, egy Adonisz 
nevűvel, nem volt annyira elkeseredve. Kérdeztem: mit kezd 
a kialakult helyzettel? Felépítik újra, hangzott a válasz. Egy 
év múlva már az újjáépített Skampa Színházba voltunk hiva-
talosak! És hogy magyar vonatkozása is legyen a dolognak: 
Elbasaniban találkoztam egy nagyon idős színésznővel, ő 
volt az albán színjátszás egyik nagyasszonya, engem kere-
sett. Valahogy elterjedt, hogy én vagyok a magyar rendező, 
aki a román társulattal érkezett. Könnyes szemekkel szoron-
gatta a kezemet, én pedig boldog voltam, hogy annyira meg-
hatotta az előadás, hagytam, hadd szorongasson még egy ki-
csit. Váratlanul, rossz olaszsággal kérdezte meg tőlem, hogy 
magyar vagyok-e? Mert ő szintén magyar, Ilonának hívják, 
Szarajevóban született magyar szülőktől, aztán az édesapja 
korai halálát követően az édesanyja egy albánhoz ment fele-
ségül, így kötöttek ki végül Albániában  

LVR: Elbasaniba vagy Apollóniába viszont egyaránt el 
kell jutni valahogy. Úgy tudom, hogy Albániában kissé ka-
landos a közúti forgalom. Hogyan barátkoztatok meg az 
ottani közlekedési szokásokkal?

PSz: Amikor Apollóniában ásni kezdtünk, még nem vezet-
tem autót, hiába volt már jogosítványom. Azóta viszont so-
kat fejlődtem: éppúgy boldogulok, mint az albánok. Ez azt 
jelenti, hogy vannak ugyan közúti jelzések és közlekedé-
si szabályok, de minden tájékoztatási jellegű, nem nagyon 

kell betartani semmit  Erre akkor döbbentem rá, amikor 
Fieriben, a legforgalmasabb csomópontnál be szerettem 
volna hajtani a körforgalomba. Csakhogy minden oldalról 
stop-tábla van kihelyezve, az egészséges reflex pedig az, hogy 
ilyenkor megállsz. Figyeltem, hogy kinek lesz itt elsőbbsége. 
Kiderült, hogy mindig a bátrabbnak. Érdekes adalék, hogy 
1996 előtt magánszemélyek nem birtokolhattak autót Albáni-
ában. Zajlott közben egy piramisjáték az országban – akár az 
egykori Caritas nevű Kolozsváron –, ami végül népfelkelés-
be torkollott. Némelyek polgárháborút emlegetnek, de tény, 
hogy ez volt Albániában az összeomlás ideje, s végül ekkor 
liberalizálták az autópiacot is. Az albán sofőrök elsöprő több-
sége csak ezután tanult meg vezetni, lehetőségeikhez mérten 
tehát igyekeztek masszív autókat vásárolni, érthető okokból. 
Tíz esztendővel ezelőtt még tele volt az ország Mercedesek-
kel, az ugyanis jó német autó, függetlenül attól, hogy hány 
éves. Ma már nagyon sokszínű és rendkívül hangos az albán 
forgalom. Folyamatosan szólnak a dudák mindenütt. Ha va-
laki előzni akar, nem diszkrét pillogással jelzi, hanem dudál 
egyet, majd rálép a gázra 

LVR: Albánia remete-diktatúra volt Enver Hodzsa idején. 
Honnan tudták az albánok, hogy a német autó az igazi?

PSz: A német mítosz a 20. század elejéről származik. A né-
met márkák mindig jók, ezt így tudják szerte Délkelet-Euró-
pában. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy az albán cégek 
német vagy németes neveket vesznek fel, hiszen ami német, 
az garanciát és minőséget is jelent egyben.

LVR: Nem tudom, lehet-e fokmérője egy ország gazdasá-
gi állapotának az autópályák hossza, de mégis érdekelne, 
hány kilométer autópályát sikerült építeniük, amióta Al-
bániában is demokratizálódott a rendszer, és kitört a ka-
pitalizmus?

A koszovói albánok ugyanúgy 
vannak Albániával, mint mi vagyunk 

Magyarországgal, és ez fordítva is igaz: 
Albániából kissé lenézik őket, amiért 

régiesen, archaizálva beszélik a nyelvet, 
hiszen ők ezt őrizték és örökítették 

nemzedékeken át.

Szinházi turizmus

Mediterrán hangulat
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VL: Arányaiban sokkal többet, mint amennyit nekünk 
Romániában. Az egyik pálya észak-dél irányban átszeli az 
egész országot. Egy másikat épp most épített nekik a Bechtel 
nevű cég, ez egészen Koszovóig halad. Igaz: Albániában az 
emberek vígan bicikliznek az autópályán, átsétálnak, ha úgy 
van dolguk, de azt is meg kell szokni, hogy szekereket kerül-
getsz  Gyakran körforgalomba torkollik a pálya, rövid ideig 
országúton haladsz, aztán megint folytatódik.

LVR: Apropó Koszovó: hiszen az is albán állam...
VL: És ott is van már autópálya. Nagyon szép kis ország, 

ahol mindenképpen kisebbségi szerb ortodox, és minden 
albán többségi muzulmán. Ezzel együtt Pristinában az 
óvár mellett, egy mecset szomszédságában épül a Teréz 
anya-templom. A koszovói albánok ugyanúgy vannak Albá-
niával, mint mi vagyunk Magyarországgal, és ez fordítva 
is igaz: Albániából kissé lenézik őket, amiért régiesen, ar-
chaizálva beszélik a nyelvet, hiszen ők ezt őrizték és örö-
kítették nemzedékeken át. Nagyon emberségesek tudnak 
lenni, meglátszik rajtuk, mit jelent, hogy különféle kultu-
rális hatások érik őket. Román társulattal jártam Koszovó-
ban is, akkor történt, hogy az egyik munkatársunk a maga 
módján barátkozni próbált velük, és kért, fordítsam le, amit 
mondani szeretne, mégpedig azt, hogy ő nagyon szereti az 
albánokat, de egyáltalán nem szereti a szerbeket  Ezt törté-
netesen olyasvalakinek mondta, aki a Koszovói Felszabadí-
tó Hadsereg, a hírhedt UÇK vezető tisztséget viselő veteránja 
volt, civilben forgatókönyv-író: Szarajevóban díjat is nyert, 
ám nem vehette föl, mert akkoriban Koszovó a szerbek által 
lezárt terület volt. Megkérdezte a mi barátkozós hangula-
tú munkatársunktól, hogy beszél-e szerbül. Természetesen 
nem, jött a válasz. Hát lakott-e köztük legalább? Nyilván azt 
sem. Az UÇK-veterán, aki túlélt egy-két interetnikus fron-
tot, viszont Belgrádban végezte az egyetemet, ismeri a szer-
beket, a kultúrájukat, és bár ellenük harcolt, mégis szere-
ti őket, legfeljebb a mentalitásukkal van baja. Nagyszerű 
megfogalmazása volt a két együtt élő nemzet közti különb-
ségeknek. Sokkal megrendítőbb annak a jó nevű koszovói 
színésznőnek az esete, akinek a családtagjait a hírhedt po-
dujevói mészárlásban végezték ki a koszovói háború idején, 
ennek ellenére nyoma sem volt benne a rosszindulatnak, 
inkább abban bízott, hogy ezután minden másképp lesz. 
Egy harmadik történetben a színházigazgatónak kellett me-
nekülnie, mert rágyújtották a házát. Ezeket a történeteket 
hallgatva rádöbben az ember, mikor és hogyan kezdett tart-
hatatlanná válni a helyzet; az ő esetükben akkor, amikor a 

szerb hatóságok már a családi megélhetést veszélyeztették 
azzal, hogy kirakták őket az állásukból, vagy nem adtak ne-
kik munkavállalási engedélyt. Az agressziót végül az váltot-
ta ki, amikor már az otthonokba törtek be, felforgattak és 
lábbal tiportak mindent, vagy megvertek valakit a családi 
házban. A család ugyanis szent és sérthetetlen dolog az al-
bánoknál mind a mai napig 

LVR: Ha vetünk egy pillantást a Balkán-félsziget etni-
kai térképére, azonnal szembetűnik, hogy Albánia, leszá-
mítva a Földközi-tengert, gyakorlatilag önmagával hatá-
ros. A szomszédos államokban mindenütt jelentős számú, 
egyre gyarapodó albán kisebbséget találunk. Koszovó mint 
második albán állam jött létre a közelmúltban. Foglalkoz-
nak az albán emberek Nagy-Albánia gondolatával?

PSz: Van egy kedves, fiatal kollégánk, aki nagyon szeret 
egy sör mellett nemzetstratégiai kérdéseket megvitatni. Ő 
magyarázta nekem, hogy a Nagy-Albánia 19. századi gon-
dolatával ma már nemigen tudnak mit kezdeni, inkább egy 
etnikai Albániát szeretnének, ami annyit jelent, hogy csak 
olyan területeket szeretnének megszerezni, ahol homogén 
albán közösségek élnek. Ilyen Például Nyugat-Macedónia, 
Dél-Montenegró vagy éppen Koszovó, bár ez utóbbi most vív-
ta ki a függetlenségét, szeretne nyilván a maga ura lenni. 
Szintén kemény dió lenne a görögországi Epirusz tartomány 
északi része, hiszen az ottani albán közösségek asszimilá-
ciója nagyon erős volt, így erről eleve kénytelenek lennének 
lemondani  A görögök egyébként el sem ismerik az albán ki-
sebbség létezését, ám ha megnézed az észak-epiruszi csa-
ládneveket, rendkívül sok köztük az albán. Az Albániához 
csatolt területek miatt Görögország és Albánia között hiva-
talosan sosem született béke, fegyverszüneti állapotot tar-
tanak fenn több, mint száz éve  Hatalmas albán közösség él 
továbbá Olaszországban, főleg Dél-Olaszországban, ahová az 
1700-as évektől kezdve nagyon erős volt az emigráció, főleg 
a katolikus albánok részéről. Ma több, mint egymillió albán 
él Olaszországban.  A velem dolgozó fiatalabb kollégák szinte 
mindegyike beszél olaszul, mivel számukra az olasz a kul-
túrnyelv  Olaszország a nagytestvér, mivel az olaszok értik 
meg igazán az albán lelkületet. Ha bókolni akarunk az albá-
noknak, csak annyit kell mondanunk, hogy az albán nyelv 
nagyon hasonlít az olaszhoz.

LVR: Utazóként ma mennyire érzékelhető, hogy nem is 
olyan régen, Enver Hodzsa idején az albánok még tökéletes 
elszigeteltségben éltek a külvilágtól?

CsR: Ma már nem igazán, de aki diktatúrában nőtt fel – 
sokan vagyunk ezzel így –, az előbb-utóbb érzékeli az apróbb 
jeleket. Ismerős például az, ha reggel, ébredéskor nincs vil-
lanyáram a lakásban: a rendszer változott, az áramkiesések 
megmaradtak, a házigazdáink nem háborogtak emiatt. Lát-
szott, hogy hozzá vannak szokva a jelenséghez, és nem na-
gyon gátolja az életvitelüket. Képzeljük el ugyanezt Ausztriá-
ban, országos botrány lenne belőle.

(Folytatjuk)

Olaszország a nagytestvér, mivel az 
olaszok értik meg igazán az albán 

lelkületet. Ha bókolni akarunk 
az albánoknak, csak annyit kell 

mondanunk, hogy az albán nyelv nagyon 
hasonlít az olaszhoz.

Görög templom Albániában
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Beszélgetés Ádám Gyula fotográfussal

ényképeivel az eltelt több mint két év-
tized során gyakorta találkozhattunk 
a nyomtatott sajtó számos kiadványá-
ban, kiállításokon, tárlatokon  Összes-
ségükben alkotásai magáról az életről 
szólnak – hétköznapjainkról, ünnepe-
inkről. És mindenen túl magáról az 
emberről. Ma is elevenen él emléke-
imben a kilencvenes évek elején ren-
dezett kiállítása, amelyen a moldvai 
csángók mindennapjait hozta ember-
közelbe. De hogyan is indult, miként is 
kezdődött pályája, nos erről faggattuk 
Ádám Gyulát.

– Mikor is kerültél kapcsolatba a fény-
képezéssel?

– A marosvásárhelyi művészeti gim-
názium grafika szakán. Ott tanultam 
meg igazából a mesterséget is 

– Az első fotóid milyen témavilágot 
öleltek fel?

– Számomra már a kezdetekben az 
értékmentés volt a legfontosabb  Nos, 
ez nagyon széles pászmát határol, ide 
tartoznak a tárgyak, a művészi és a 
népi világ (ezen belül a táncház moz-
galom). Nem sikerült bejutnom a kép-
zőművészeti főiskolára, így hát gon-
doltam egyet, és nyakamba vettem 
úgymond a világot. A főiskolai évek 
helyett kaptam egy másik, sokkal cso-
dálatosabb világot és főként a szabad-
ságot. Barátommal, Barabás Zsolttal, a 
sepsiszentgyörgyi színház fotográfusá-
val jártuk a falvakat Felcsíktól Moldo-
váig. Az első fotók dokumentumszerű-
ek voltak, ám hamarosan ráébredtem, 
hogy ez kevés, hiszen nem tesz semmit 
hozzá a száraz valósághoz, ezért feltöl-
töttem az alkotásokat a saját érzéseim-
mel. Így a fotók már teljesekké váltak, 
üzenetet hordoztak.

– Mikor volt az első kiállításod?
– El kell mondanom, hogy a múlt 

rendszer nem nézte jó szemmel azt, 
amit dolgoztam. A munkám tehát 
amolyan titoknak, tabunak számított, 
nem voltam tagja egyetlen fotóklub-
nak sem, nem tudták rólam, hogy fo-
tózok, nem vettem részt kiállításokon, 
pályázatokon  Eltökélten jártam a ma-
gam útját, tettem a dolgom, szóval azt 
a munkát végeztem, amelyet szere-
tek  Nem is volt célom a jelentkezés, a 
megmérettetés  A már említett Bara-
bás Zsolttal jártuk a fotózás rögös út-
jait. Aztán a rendszerváltást követően, 
1990-ben Csíkszeredában, a Virág utcai 
galériában megrendeztük az első közös 
kiállításunkat. Meglepetést jelentett a 
javából, hiszen a látogatók egy mély, 
őszinte, emberi anyaggal szembesül-
tek. Úttörőknek számítottunk a mold-
vai csángók mindennapjait bemutató 
képsorainkkal, amelyek úgymond – a 
születéstől a halálig – mindent felölel-
tek az életükből. Ez olyan üzenetnek 

„A képeimet mindig fontosabbnak 
tartottam minden elismerésnél”

„Barátommal, 
Barabás Zsolttal, 

a sepsiszentgyörgyi 
színház fotográfusával 

jártuk a falvakat 
Felcsíktól Moldováig.”

F

Forró Miklós
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számított, amelyet azelőtt nem lát-
hattak, nem érezhettek az emberek. 
Ennek a kiállításnak az anyaga hosz-
szú utat járt be, eljutott például Buda-
pestre, Helsinkibe, Párizsba, Genfbe az 
ENSZ-palotába és Brüsszelbe az Euró-
pai Parlamentbe 

– A továbbiakban is együtt dolgoztatok?
– A kilencvenes évek derekán szét-

váltak útjaink  Jómagam a Hargita Me-
gyei Alkotások Házához kerültem, bő-
vültek a lehetőségeim, kiszélesedett a 
tematikai világom, újabb helyszínekkel 
gazdagodtam a Székelyföldön és a Gyi-
mesekben is 

– Milyen elgondolások alapján válasz-
tottad meg a témaköröket?

– Mindig került valamilyen ürügy, 
például valamelyik faluban volt egy 
esemény  No, ennek kapcsán nem 
csak maga a látvány, az esemény volt 
a meghatározó, hanem az is, hogy be-
néztem a „színfalak” mögé  Egy fotót 
soha sem a cím alapján kell megítélni, 
hanem hogy milyen üzenetet hordoz, 
továbbít. Ezért nem adtam soha címet 
a fotóimnak 

– Mit szeretsz a legszívesebben fény-
képezni?

– Az embert a maga környezetében – 
örömeivel, bánataival, gondjaival, sike-
reivel együtt 

– Mikor tértél át a fekete-fehér techni-
káról a színesre?

– Minden technikát párhuzamosan 
műveltem. Ez valahogy úgy van, mint a 
festők esetében, amikor el szeretnének 
készíteni egy munkát, nos akkor döntik 
el, hogy milyen technikát fognak alkal-
mazni. Tehát nem beszélhetek éles el-
határolódásról, mindig a cél határozza 

meg az alkalmazott technikát. Az a 
fontos, hogy maradandó alkotás szü-
lessen 

– Az eltelt évek során számos tábor 
szervezésében vettél részt.

– Úgy éreztem, hogy másokkal is 
meg kell osztanom azt az utat, amit 
bejártam, azt a munkát, amit elvé-
geztem. Ezért több mint huszonhét 
tábort szerveztem Erdély területén, a 
Székelyföldön kívül Nagyszebenben és 
Medgyesen is  Természetesen ezeket a 
táborokat a Hargita Megyei Kulturá-
lis Központ segítségével, támogatásá-
val, illetve égisze alatt sikerült életre  
hívni.

– Elismerések, díjak?
– A munkáimat, a fotókat mindig 

fontosabbnak tartottam minden elis-
merésnél. Számomra az a fontos, hogy 
bekerüljenek a köztudatba. Azonban 
nem tagadhatom, hogy mint minden 
embernek, nekem is jól esnek az elis-
merések, de nem ezeket tartom megha-
tározóknak  Egy fotó nem attól kiváló, 
maradandó, hogy díjazták, hanem a 
gondolatisága, az üzenete révén  Az kü-
lön örömöt jelentett és megtiszteltetést, 
amikor a munkásságomat ismerték el, 
díjazták, hiszen ez erőt adott a tovább-
lépéshez. Vagyis visszajelzést, hogy ér-
demes alkotni 

– Terveid?
– Nincsenek különösebb terveim  

Erről mindig egy régi kedves ismerő-
söm, Zerkula János bácsi, gyimeskö-
zéploki zenész szavai jutnak eszembe. 
Őt is megkérdezték, hogy milyen tervei 
vannak, amire tömören azt válaszolta: 
Kérem, én nem vagyok miniszter! Az 
egyszerű falusi ember, a föld emberé-
nek egyenes, frappáns megnyilatkozá-
sa  Nos, a tervekre visszatérve, azokat 
maga az élet hordozza, a mindennap-
jaink 

Ádám Gyula
1961. november 28-án született Csíkkarc-
falván. 1981-ben végzett a Marosvásár-
helyi Művészeti Líceumban. Jelenleg a 
Hargita Megyei Kulturális Központ fo-
tográfusa, grafikusa. Díjak, elismerések: 
Pro Urbe-díj, a VI. Nemzetközi Magyar Fo-
tóművészeti Kiállítás fődíja (2006).

galéria
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zabédi (Székely) László (1907–1959) köl-
tő–prózaíró–esztéta, irodalomtörté-
nész, nyelvész, az ötvenes években a 
kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
tanára főként az utóbbi két-három év-
tizedben került az erdélyi irodalom- 
és művelődéstörténet érdeklődésébe. 
Neve egy ellentmondásos korszakban 
összeforrott a kolozsvári Babeş és Bo-
lyai egyetemek erőszakos egyesítése 
elleni tiltakozással, melynek egyik ál-
dozata lett. 1989 előtt sem életműve a 
maga összetettségében, sem végső ki-
állása nem lehetett emlékezés tárgya. 
Ma már Szabédi önálló fejezetet kap 
az iskolai tankönyvekben, irodalmi 
és közéleti munkásságának látványos 
pillanatait dokumentumok és tárgyak 
révén emlékszoba teremti meg  Emlé-
kére idén immár 23  alkalommal szer-
veztek kétnapos rendezvényt, amely-
nek szellemi atyja az életművet, s 
ennek különböző vonatkozásait folya-
matosan vizsgáló Kántor Lajos iroda-
lomtörténész, megszervezője pedig az 

EMKE  A Szabédi születésnapja táján 
megrendezett Szabédi Napok irodal-
mi és interdiszciplináris konferenciái 
a szakmai tanácskozás mellett éven-
te a kultikus tiszteletadás rítusait is 
gyakorolják. A Házsongárdi temetőben 
a sírjánál elmondott emlékbeszédhez 
és koszorúzáshoz irodalmi zarándok-
lat is társul a fogadott szülőfaluba, 
Szabédra, ahol Szabédi László gyer-
mekkorának egy részét töltötte  

Legutóbb a magyarországi médiaku-
tató, esztéta György Péter emelte újra a 
nagyobb érdeklődés homlokterébe ne-
vét, életművét. Állatkert Kolozsváron. 
Képzelt Erdély c  könyvének kiemel-
kedően fontos fejezetében vizsgálta a 
Szabédi-jelenséget, másutt egyik drá-
máját elemezte  Férj Karrier c  drámá-
ját a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
felolvasó színházi előadás keretében 
mutatta be 2013 novemberében. 

A Szabédi Emlékház természetesen 
nem csak a felsorolt tényezők miatt 
válhat élővé, hanem felvállal múzeumi 
és kutatóműhelyi feladatokat is. 

Intézménytörténet
A kolozsvári Lázár utcai családi ház 
egyik szobáját még 1992-ben emlék-
szobává alakíttatta a költő húga, a ha-
gyatékot gondozó Székely Rozália  Az 
emlékszoba megnyitásával és emlék-
tábla-avatással vette kezdetét a Szabé-
di Napok rendezvénysorozat  A család 
1996-ban, Székely Rozália elhunytával 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sületre (EMKE) hagyta a házat. Az 1991-
ben újraalakult nagy múltú civil szer-
vezet nem véletlenül vállalta magára 
az 1918 utáni erdélyi/romániai magyar 
irodalom kutatásához egy olyan gyűj-
temény kialakítását, ahol a különböző 
írói hagyatékok megőrizhetők és hoz-
záférhetővé tehetők. (A társszervezet, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület ugyanis 
az 1918 előtti dokumentumok gyűjtését, 
feldolgozását és kutathatóságát vállal-
ta.) Az EMKE 1997-ben az elhunyt erdé-
lyi magyar írók irodalmi hagyatékának 

Írói, alkotói magángyűjtemények 
a kolozsvári Szabédi Emlékházban

Szabédi neve egy ellent-
mondásos korszakban 

összeforrott a kolozsvári 
Babeş és Bolyai egyetemek 
erőszakos egyesítése elleni 

tiltakozással, melynek 
egyik áldozata lett.

S

Bartha Katalin Ágnes

Részlet a Szabédi-ház könyvtárából
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enciklopédia

számbavételét kezdeményezte, mintegy ötven szerző örökö-
seinek küldve körlevelet Dávid Gyula és Kötő József aláírá-
sával 

Az erdélyi magyar irodalmi dokumentumok Erdélyben 
való megőrzése és hozzáférhetősége valós igényt próbál meg-
fogalmazni. A Kolozsváron állami pénzen működő múzeu-
mok, gyűjtemények, noha nagy mennyiségű magyar vo-
natkozású anyagot őriznek, nem ezek reprezentációján, sőt 
inkább a meglévő anyagok egyfajta elfedésén, elrejtésén 
ügyködnek. S bár ezek jelentős része kutatható, tehát tudo-
mányos szempontból hozzáférhető, mégsem kerültek ezen 
anyagok az egykori tulajdont képző szervezetek, intézmé-
nyek mai utódintézményeinek a birtokába. Ez a helyzet be-
látható időn belül nem is fog változni, ami gyakran kerék-
kötője egyes nemzetközi projekteknek. A saját koncepcióval 
rendelkező kutatóműhely kialakításával kívánt változtatni 
a civil kezdeményezés. Az írói hagyatékok összegyűjtése – a 
jogutódok bizalmatlansága és anyagi érdekeltsége folytán – 
nem az elképzelt formában haladt, mégis jelentős eredmé-
nyeket ért el, még ha az EMKE nem is rendelkezik hagya-
tékok vásárlását lehetővé tévő pénzalappal, sem elegendő 
munkatárssal.

A gyarapodás az évek során részben spontán módon, rész-
ben szervezetten folyt  A törzsanyagot Szabédi László kézira-
tos hagyatéka képezte. Ehhez járultak Balogh Edgár (1996), 
Méliusz József (1998), Kacsó Sándor töredékes (1999), Nagy Ist-
ván (2002), Engel Károly (2002) írók magánkönyvtárai. Ezzel 
párhuzamosan töredékes, illetve teljesebb kéziratgyűjtemé-
nyekkel bővült az állomány: Nagy István, Engel Károly, E. 
Szabó Ilona, Méliusz József, Gaál Gábor, Reményik Sándor, Tö-
rök Enyingi Sándor, Muzsnay Magdolna (2005) kéziratokat és 
egyéb dokumentumokat tartalmazó gyűjteményei, valamint 
a Kriterion Kiadó kolozsvári fiókjának irattára. A felgyűlt 
anyagmennyiség miatt a tárolás és rendezés ellehetetlenült; 
szükségessé vált az egykori háromszobás magánlakás felújí-
tása, bővítése. Jelentős magyarországi pályázati támogatás 
és saját forrásoknak köszönhetően az emlékház egy emelet-
tel bővült. A kétéves építkezés után 2007 májusában Szabédi 
László centenáriumán, a tizenötödik Szabédi Napokon avat-
ták fel az Emlékházat. Ekkorra a hagyatéki könyvtárak nagy 
része elhelyezést nyert a polcokon, az utca felőli szobát ismét 
emlékszobává alakították, a hagyatékozó végakaratához is 
hűen. A feldolgozó, tudományos kutatói munka mellett 2007 
novemberétől elindult a Szabédi-estek rendezvénysorozat, 
ahol az érdeklődők (irodalomtörténészek, egyetemi hallga-
tók stb.) a Szabédi Emlékházban őrzött dokumentumokkal 
és az itt kínálkozó kutatási lehetőségekkel ismerkedhettek 
meg. A gyűjtőkörhöz kapcsolódó rendezvényeken időszaki 
kiállításokkal is egybekötött előadások, könyvbemutatók, 
vitafórumok jöttek létre. A műhelymunka egyik fontos ered-
ménye: A Lázár utcától a Postakert utcáig. Szabédi László nap-
lófeljegyzései, válogatott levelezése (Szerk. s. a. r., jegyz. Bartha 
Katalin Ágnes, 2007)

Az átépítés után a gyűjtemény tovább gyarapodott: Nagy 
Ilona (1919–2007) népi/munkásíró (2007), Domokos Géza 
(1928–2007) író, kiadóigazgató, politikus (2008), Balogh Dezső 
(1930–1999) nyelvész, tankönyvíró, egyetemi oktató (2010), 
Asztalos István (1909–1960) író, publicista (2011), Lőrinczi 
László (1919–2011) költő, író, műfordító, szerkesztő (2011) ha-
gyatéka egy részével. Kötő József az erdélyi médiákban köz-
zétett 2008. évi felhívásának eredményeképpen néhány 
színháztörténeti jelentőségű anyag is bekerült, ha úgy tet-
szik, az enyészettől megmenekült, ilyen a Jódy Károly (1899–
?) két világháború közötti erdélyi színigazgató hagyatéka 
(2008). Ez évben Senkálszky Endre (1914–2014) színművész 

könyvtárával, kéziratokat és egyéb dokumentumokat tartal-
mazó gyűjteményeivel gazdagodott az Emlékház.

A Tárak feldolgozottsága
Hogy fogalmunk legyen az anyagcsoportokról, mennyiségi 
dimenzióiról és feldolgozottsági arányukról, ezt a követke-
zőkben mutatom be. A hagyatéki könyvtárak (Kacsó Sán-
dor, Engel Károly, Nagy István, Méliusz József, Balogh Edgár 
könyvtára) mintegy tízezer kötetének kombinált, tematikus 
és ábécérend szerinti csoportosítása, pecséttel, külső jelze-
tekkel ellátott elrendezése és leltározása megtörtént, a köny-
vek listái az intézmény honlapján megtalálhatók. A Kézirat-
tár az egyes kézirattári, illetve más jellegű dokumentumok 
(vizuális, audio anyag) proveniaencia elvű megoszlása a kö-
vetkezőképpen tevődik össze: 1. Engel Károly – 55 doboz; 2. E. 
Szabó Ilona – 17 doboz; 3. Nagy István – 21 doboz; 4. Szabédi 
László – 38 doboz; 5. Török Enyingi Sándor – 5 doboz; 6. Re-
ményik Sándor – 3 doboz; 7. Méliusz József – 8 doboz; 8. Gaál 
Gábor – kb. 8 doboz; 9. Kriterion Kiadó kolozsvári szerk. irat-
tára – 80 doboz; 10. Muzsnay Magdolna – 59 doboz; 11. Domo-
kos Géza – 92 doboz; 12. Kiss Manyi – 4 doboz; 13. Jódy Károly 
– 1 doboz; 14. Nagy Ilona – 6 doboz; 15. Balogh Dezső – 4 do-
boz; 16. Asztalos István – 3 doboz; 17. Lőrinczi László – 4 doboz; 
18. Senkálszky Endre – kb. 15 doboz. (A savmentes dobozok 
mérete többnyire 12x24 cm-es.) Ezek közül nincs feldolgozva 
Gaál Gábor, Muzsnay Magda, Nagy Ilona, Jódy Károly, Kiss 
Manyi, Senkálszky Endre hagyatéka. Az E. Szabó Ilonáé (20 
százalék) és a Kriterion irattár (fotótár!) 80 százalékos rész-
ben feldolgozott 

Az anyagmennyiség és a tér tekintetében most, 2014-ben 
újra hasonló helyzet áll fenn, mint 2005-ben. Raktár-he-
lyiség híján akadályokba ütközik a munka, újabb hagya-
tékok befogadása nehézzé válik, nem beszélve az igencsak 
jelentős irodalmi vonatkozású tárgyi emlékek, relikviák és 

Raktár-helyiség híján akadályokba ütközik 
a munka, újabb hagyatékok befogadása 
nehézzé válik, nem beszélve az igencsak 

jelentős irodalmi vonatkozású tárgyi 
emlékek befogadásáról.

A Szabédi-ház az udvarról
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művészeti alkotások befogadásáról, amelyek muzeális célo-
kat elégíthetnének ki.

Kihívások, feladatok
A Szabédi Emlékház nem önálló jogi entitás. Az EMKE mű-
ködteti és egyben több intézményt is befogad: EMKE, Közép 
Erdélyi Művelődési Intézmény, Művelődés folyóirat szerkesz-
tősége. Mint összetett feladatot vállaló intézmény (a romá-
niai írók, alkotók hagyatéki gyűjtemény, részben muzeális 
feladatot is vállaló intézmény és kutatóműhely) a történeti 
kontextusoknak megfelelően mást-mást jelentett 1997-ben, 
2007-ben és most 2014-ben. Azaz: a Szabédi Emlékház mint 
irodalmi-kultúrtörténeti gyűjtemény-archívum historikus 
és jelenbeli kérdései nem annyira az irodalom történeté-
től függenek, mintsem az irodalmak lokális árfolyamától, 
funkciójától;  a kulturális közeg kérlelhetetlen sajátos kon-
textusának megfelelően alakulhat a gyűjtemény további tör-
ténete is 

Annak, hogy ma, egy transzdiszciplináris korban milyen 
jövője lehet e gyűjteménynek, az nem független attól, hogy 
az erdélyi magyar kultúrában a nemzeti identitás komp-
lexumának megfogalmazásakor, annak működtetésében 
milyen hatalmi, nyilvános szerepet játszott és játszik az 
irodalom, valamint a róla való nyilvános gondolkodás  Az 
irodalom jelentése, legitimitása, a kánon működése, a be-
bocsátás, kirekesztés szabályai nem függetlenek a társadal-
mi tértől, időtől, melyek szerkezete, mediális állapota pre-
formálja az idesorolandó műveket. Ha megnézzük, hogy a 
Szabédiban őrzött dokumentumok szerzői, alkotói milyen 
szerepet játszottak az erdélyi magyar kultúra történetében, 
hírnevük milyen jelentést hordozott alkotói korszakuk ide-
jén és most, az elektronikus média uralta korban a közönség 
különböző részei számára, akkor Szabédi László kisebbségi 
politikusi–költészeti–nyelvészeti munkásságának összetett 
és életvitelének mitikus példájú megítélésétől Nagy István 
kommunista munkásíró, kisebbségi politikus szerepének 
és írói hagyatékának megítéléséig a jelenben is zajló törté-
neti-filológiai kutatások mentén igen különböző és igen bo-
nyolult válasz adható. S ha kevésbé ismert nevek példáját 
említjük a tudós kutató, klasszika filológus, művelődéstörté-
nész, román-magyar kulturális kapcsolatokat kutató Engel 
Károly önmagában is értékelhető életműve mellett a Nagy 
Ilona népi/munkásírói életműve és hagyatéka igencsak a 

romániai magyar politikai-irodalmi konjunktúra kontextu-
sában értékelhető. 

A jelenben is zajló mediális vagy információtechnológiai 
fordulat miatt elengedhetetlen, hogy az itt található gyűjte-
mények, időszaki kiállítások (mint amilyen pl. a Kultúrpoli-
tika és kisebbségi szerepvállalás  Domokos Géza külföldi útjai 
1949–1982 volt 2010 novemberében) ne csak személyesen, ha-
nem virtuálisan is bejárhatók, megismerhetők legyenek az 
érdeklődők számára. Ezzel párhuzamosan feltétlenül szük-
séges az emlékszoba korkövetelményeknek megfelelő átala-
kítása, új állandó kiállítás rendezése  

Az Emlékház jövője, amennyiben az anyagiak és a térhi-
ány is megoldódik, attól függ, hogyan sikerül betagozódnia 
az archívumi láz által létrejövő digitális intézményrendsze-
rek globális hálózatába, sorsa egyben azokon a válaszokon, 
megoldásokon, projekteken múlik, amelyeket a hangzó iro-
dalom reneszánszától a multimédiás kihívásokra ad. (A digi-
talizálandó hagyatékok mellett a dedikált könyvek dedikált 
lapjainak digitalizálása is prioritást élvez.)

Ilyen irányú első lépésként értékelhető, hogy a könyvtá-
rak jegyzékei mellett jó néhány kéziratos hagyaték leltára is 
elérhető az intézmény honlapjáról. Ennek is köszönhető az 
utóbbi időszak néhány jelentős kutatási eredménye, melye-
ket a Kézirattár anyagai is segítettek. Pusztán néhány kutató 
nevével és a hagyatékokkal jelezném ezeket az eredménye-
ket: Dávid Gyula (Domokos Géza hagyatéka, Kriterion Kiadó 
kolozsvári szerkesztőségének irattára), Kántor Lajos (Szabédi 
László, Domokos Géza hagyatéka), György Péter (Szabédi ha-
gyatéka), Margittai Gábor (Lőrinczi László hagyatéka), Egyed 
Emese (Engel Károly hagyatéka), Kötő József (Engel Károly, 
Szabédi László hagyatéka), Rezi Elek (Szabédi László hagya-
téka), T. Szabó Levente (Engel Károly hagyatéka), Berki Timea 
(Engel Károly) Bartha Katalin Ágnes (Szabédi László hagya-
téka, Kriterion Kiadó kolozsvári szerkesztőségének irattára, 
Domokos Géza hagyatéka).

A Szabédi Emlékház nem önálló jogi 
entitás. Az EMKE működteti és egyben 

több intézményt is befogad: EMKE, Közép 
Erdélyi Művelődési Intézmény, Művelődés 

folyóirat szerkesztősége.

Szabédi-relikviák a költő emlékszobájában

Írói hagyatékok az emeleti kutatóteremben. Ács Zsolt felvételei



LXVII. évfolyam 2014. július • 23

enciklopédia

Nagyváradiak segítettek az isonzói emlékmű helyreállításán

nagyváradi 4. honvéd gyalogezred há-
rom zászlóalja harcolt az első világ-
háborúban Doberdó és az Isonzó-folyó 
körzetében, óriási vesztességgel  Az I  
zászlóalj parancsnoka, Kratochvill Ká-
roly alezredes négy emlékgúlát állítta-
tott a hősök emlékére. 

A 11. isonzói csata végével (1917. au-
gusztus 17–szeptember 15.) a Skabriel-
nél (Monte San Gabriele) még nem fe-
jeződtek be a harcok. A védelem 1917. 
szeptember 28-án erősítést kapott a 
Magyar Királyi Nagyváradi 4. honvéd 
gyalogezredtől. Október 2-án a 10. elő-
őrs csapatainak sikerült az átmenetileg 
olasz kézen levő északi és a 468-as ma-
gaslat állásait elfoglalni. Ezt követően 
mindkét olasz ezred azonnali tüzérségi 
bombázást kezdeményezett, és az elve-
szített pozíciójukat már délutánra visz-
szaszerezték. A csata után esős, szeles 
napok következtek, de a súlyos vesztes-
ségek ellenére mindkét oldal arra töre-
kedett, hogy a lehető legjobb pozíciót 
harcolja ki magának. Október 13-án, a 
magyar ezredet visszarendelték a há-
tországba, hogy ott felkészüljön a 12. 
isonzói csatára 

Október 24-én a váradi ezred ismét 
visszatért a csatatérre sikeres táma-
dást indítva az északi és a 468-as ma-
gaslat tüzérsége ellen  Annak ellenére, 
hogy az olaszok az északi bázisukat is-
mét elvesztették, ellentámadásba kezd-
tek, a hátvédek elérték, hogy a 150–200 
méteres lövészárkok feltartóztassák 
a támadókat. Október 25-én a honvéd 
egységeknek zuhogó esőben kellett az 
erős tüzérségi tűzzel támogatott olasz 
ellentámadást fogadniuk. Mire sikerült 
a támadást kivédeniük, az ezredhez is 
eljutott a hír, az osztrák-magyar-német 
sikeres áttörésről, a felső isonzói fron-
ton Caporettónál (Kobaridnél). A követ-
kező két napon az olasz hadsereg heves, 
intenzív ágyúzásba kezdett a San Gab-
riele-i csatatéren.

Október 27-én reggel az ezred megtá-
madta, majd elfoglalta az északi előőr-
söt és a 468-as magaslat területeit. Az 

erős olasz ellenállás ellenére, a táma-
dók egyes csapatainak sikerült betör-
niük az ellenséges területekre, s még 
reggel 8 óra előtt elértek az Isonzó folyó 
partjához. Ezen a napon katonáinak a 
felét veszítette el az ezred a harcokban.  

Október 28-án reggel az olasz ágyú-
zás megszűnt, és az olasz hadsereg 
megkezdte a visszavonulását. Ezt kö-
vette az Isonzó folyó hídjának felrob-
bantása és a tároló helyiségek, raktá-
rak felgyújtása 

A Magyar királyi 4. honvéd gyalogez-
red tiszteletére emlékművet állítottak 
1918-ban, hogy az itt elesett katonák-
ról méltó módon megemlékezzenek  
A piramis alakú emlékművet 2014-ben 
felújították. Az emlékmű a 468-as ma-
gaslat közelében, San Gabriele déli lej-
tőjénél található.

2010 júliusában egy tíztagú váradi 
csapat elindult felkeresni ezeket az em-
lékműveket. A tájékozódó kirándulás 
szervezője, Sárközi Zoltán városi taná-
csos, a Pro Liberta Partium Egyesület 
társelnöke volt, a csapatban részt vett 
Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármes-
tere is 

A váradiak a pákozdi katonai emlék-
parkban találkoztak dr  Görög István 
alezredessel, a Honvédség és Társada-
lom Baráti Kör Székesfehérvári Szerve-
zetének titkárával, aki ettől kezdve át-
vette a vezetést. A kirándulók a szlovén 
karsztvidéken meglátogatták azt a há-
rom emlékgúlát, amelyet a helybeliek 
az idők során újjáépítettek. Hazaérkezé-
sük után kaptak egy levelet, amelyből 
arról értesültek, hogy a Monte San Gab-
rielén a negyedik emlékgúla romjait is 
megtalálták 

A székesfehérvári, a debreceni, a 
nagyváradi és a helybeli hagyományőr-
zők között megkezdődött a tanácsko-
zás, és létrejött az összefogás e negye-
dik emlékgúla újraépítésére  Közben 
2011 tavaszán a Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Társaság is 
szervezett egy negyvenfős emlékező ki-
rándulást az isonzói hősök emlékgúlái 

Kimentek a doberdói harctérre

A nagyváradi 4. honvéd 
gyalogezred három 

zászlóalja harcolt az 
első világháborúban 

Doberdó és az Isonzó-
folyó körzetében, óriási 

vesztességgel.

A

Dukrét Géza

Partiumiak emléktáblája az isonzói emlékművön
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megtekintésére. Az azóta eltelt időszakban a határokon átí-
velő összefogásnak köszönhetően 2014 májusára, közös erő-
vel sikerült befejezni a negyedik emlékgúla újjáépítését, a hi-
vatalos újraavatás május 29-én volt. 

Az újraavató ünnepségen jelen volt egyesületünk is har-
mincnégy személlyel. A háromnapos kirándulás alatt meg-
néztük Trieszt városát, meglátogattuk a színpompás Bura-
no-szigetet, Murano híres üveggyárát, s megcsodáltuk 
Velence palotáit, csatornáit, a Canal Grandet  Harmadnap, 
május 29-én már a San Gabriele hegy oldalán a Kekec ven-
déglő mellett álltunk. Innen indult ki az a hegyi út, amely az 
emlékgúlához vezet. Itt várt minket dr. Görög István alezre-
des, a rendezvény magyar főszervezője, aki azonnal intézke-
dett, hogy szlovén katonai terepjárókkal vigyenek fel minket 
az emlékműhöz, ahol már közel száz emlékező várakozott. 
És már két napja itt volt Sárközi Zoltán, a váradiak főszer-
vezője, aki irtotta a bozótot az emlékmű körül, és egyike volt 
azoknak, akik átvették a munkálatokat.

Lépcsők vezetnek a két és fél méter magas, terméskövek-
ből épült emlékgúlához, melynek felső koronája műkőből ké-
szült. A koronarészbe a következő feliratot vésték:

A M  K  4  HONV  GY 
EZRED DICSŐSÉGES
HARCAI ÉS ELESETT
HŐSEI EMLÉKÉRE

A gúlán levő fekete márványtábla felirata:

A MAGYAR KIRÁLYI 20  HONVÉD
GYALOGHADOSZTÁLY ITT VÍVOTT HARCAI

ÉS ELESETT HŐSEI EMLÉKÉRE

Az emlékgúla mellett álló magyarázó tábla szövege magyar 
nyelven:

A Magyar Királyi Nagyváradi 4  Honvéd Gyalogezred 
harcainak emléket állító I. világháborús emlékmű.

A felújított emlékmű május 29-i (újra)avatója bevezetése-
ként elhangzott a magyar, majd a szlovén himnusz. Követ-
kezett az emlékmű koszorúzása, amelyen olasz, magyar és 
szlovén katonák álltak karéjban díszőrséget. Először a ma-
gas rangú személyiségek, majd több mint tíz civil szervezet 
helyezte el a kegyelet virágait. Emlékező beszédet mondott 

Vargha Tamás honvédelmi államtitkár, Bíró Rozália szen-
átor, a Román Szenátus Emberjogi Bizottságának elnöke és 
Andrei Osterman, szlovéniai vezérkari főnökhelyettes. Ezu-
tán megáldották az emlékművet a zsidó, a református és a 
római katolikus egyház képviselői, mindegyik rövid áhítatot 
tartva 

Az időjárás is velünk tartott, de alig lett vége az ünnepség-
nek, óriási záporeső zúdult alá. Szerencsére levittek minket 
a szlovén katonai terepjárók, de sokan nagyon eláztak  A Ke-
kec vendéglőnél pohár borral és meleg étellel vártak minket.

Ezután autóbuszba ültünk, és elmentünk Visintinibe az itt 
álló magyar kápolnához. Ezt a kápolnát – amelynek hom-
lokzatán a Capella Ungherese felirat olvasható – pár éve épí-
tették a környéken elpusztult magyar honvédek emlékére. 
Itt egy 50x40 centiméter nagyságú gránit emléktáblát avat-
tunk, amely Perei Lajos kőfaragó ajándéka. Szövege a követ-
kező:

„HOLDVILÁG EZÜSTJE HULL
A HŐS FEJEKRE,

ÉS MINDEGYIK KÖRÉ GLÓRIÁT SZŐ,”
JÁMBOR LAJOS

A NAGY HÁBORÚ VÁRADI ÉS BIHARI
HŐSEIRE EMLÉKEZVE ÁLLÍTOTTA A

PRO LIBERTA PARTIUM EGYESÜLET ÉS
A PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI MŰEMLÉKVÉDŐ

ÉS EMLÉKHELY TÁRSASÁG 
2014 HŐSÖK NAPJÁN

A megemlékező áhítatot a református egyház lelkipásztora 
tartotta, akinek édesapja a Nagy Háború alatt itt volt tábori 
lelkész. Ezután koszorúzás következett. Az ezt követő vendé-
gelésen már nem vettünk részt, mert ezer kilométernyi út 
állt előttünk Nagyváradig.

Igazán felemelő, méltó megemlékezés volt a haza védel-
mében elpusztult honvédjeinkről.

Olasz, magyar és szlovén katonák álltak díszőrséget a főhajtáson. 
Dukrét Géza felvételei

Az isonzói honvédemlékmű újraavatása május 29-én

Lépcsők vezetnek a két és fél méter 
magas, terméskövekből épült 

emlékgúlához, melynek felső koronája 
műkőből készült.
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romániai magyar kisebbség történeté-
ről, impériumváltásokról, magyar in-
tézménypolitikáról és generációs kép-
viseleti konfl iktustörténetről számol be 
Bárdi Nándor munkája*, mely doktori 
értekezésként keletkezett, és Csíkszere-
dában jelent meg tavaly. A monográfi a 
könyvészeti háttere, tudományos súlyú 
előzményekre utalásai puszta listában is 
negyven oldalt tesznek ki, sok-sok évnyi 
(egyszerűbben: két évtizednyi) kutatást, 
adatbázis-építést, forrásfeltárást, rész-
közleményeket, esetelemzéseket, feltáró 
vagy elemző írásokat súlyba véve. Eset-
tanulmányi vagy kisebb monografi kus 
egységekre is épülő fejezetei (Töréspon-
tok; Keretek; Folyamatok) gazdagok a ti-
pológiákban, összehasonlító áttekintés-
ben, csoportkonstrukciók vizsgálatában, 
s magának az önálló erdélyi magyar ki-
sebbségi mozgalomtörténet szakaszai-
nak, önszervező hatásainak, intézményi 
átalakulásainak, századvégi transzszil-
vanizmustól ezredvégi integrációs vi-
szonyrendszerig terjedő hullámok gaz-
dag jellemzésének mély értelmű, de 
határozottan és jellegzetesen egyértel-
mű részletrajzaiban (517–523. l.)

Bárdi 600 oldalas tudományos mű-
véről majdnem reménytelen rövid ki-
vonatot adni, de megkockáztatható az 
összegzés: a romániai magyar kisebb-
ség történetének alakulás- vagy vál-
tozástörténetében két fő csoportozatot 
tekint felelősnek, magukat a minden-
kori politikai, kormányzati eliteket, il-
letőleg a kisebbségi eliteket. Az ő hábo-
rúik, érdekeik, alkuik, sumákságaik, 
játszmáik, eredményeik és kudarcaik, 
kényszereik és belátásaik hatnak visz-
sza a kisebbség históriájára, nemzeten 
és határon belül, vagy azon túl is, ki-
sebb időciklusokban vagy évszázadnyi 
következménnyel együtt akár. Köte-
te nem csupán a 20. század kisebbség-
históriájában talán legnyomatékosabb 
hatású, legtöbb kihívást és választ, po-
litikai megoldást és ideológiai trükkö-
zést megélő, legtöbb ügyet és ürügyet 

szolgál(tat)ó kisebbségéről, a románi-
ai magyarságról szól, hanem a ma-
gyar nemzeti mozgalom társadalom-
történetéről, szerveződésének okairól 
és módjairól, az anyaországhoz fűződő 
viszonyáról és a magyar kormányza-
tok támogatáspolitikai rendszeréről, 
az impériumváltás(ok) folyamatairól, 
szemléletváltozásokról, helyi/nemzeti 
kisebbségi stratégiákról és különböző 
generációs csoportok intézményrend-
szeréről is. Szerzői vallomása szerint 
e műben „nem a két világháború közti 
romániai magyarság történetét” dol-
gozta föl, hanem „a működés modell-
jének elemeit” akarta összerakni (9. l.), 
melyben Paál Árpád kisebbségi közíró 
1933-as kéziratos művére utaló címmel 
(Otthon-haza) a személyes és a nem-
zeti önazonosság szabadságkérdéseit 
kívánja tetten érni – de nem egy ideo-
lógiában vagy a kisebbségi kérdés keze-
lésének lehetséges modelljében leli meg 
fókuszpontját, hanem „a közösségi ön-
szerveződés működését”, „a konstrukció 
megértését” szorgalmazza, s ideológiai 
értékrend helyett az érdekviszonyok-
ról szól, „tudatosan dezideologizált” 
léthelyzetekről, az otthon- és haza-fo-
galom tartalma közti feszültségről, és 
lineáris fejlődésképlet helyett a „folya-
matos reintegráció” természetrajzáról  
Az otthonból lehet haza, vagy valamely 
haza elvárása (a Szűcs Jenő-féle foga-
lomkör mentén), azaz olyan ház, mely 
egyszerre otthon is, nemzet is, szeretet-
teljes, patrióta és erkölcsi-politikai elkö-
telezettséggel teljes. Ehhez a szülőföld 
mint élmény, tapasztalat és emlékezet 
járul, hol a nemzeti mozgalom formá-
jában (mint 1940-ben, a visszakerült 
Észak-Erdély helyzetét és intézményeit, 
regionális jelentéstörténetét taglalva), 
hol a többségi helyzettudat változásával 
a kisebbségi nacionalizmusok formájá-
ban (mint napjaink eseményhullámai 
között), amikor e közösségek céljai im-
már „saját kvázi-társadalmaik létreho-
zása és a magyarországi emancipáció” 

könyvesház

Romániai magyar 
kisebbségtörténet

A romániai magyar 
kisebbség történetéről, 

impériumváltásokról, 
magyar intézmény-

politi ká ról és 
generációs képviseleti 
konfl iktustörténetről 

számol be Bárdi Nándor 
munkája.

A

A. Gergely András
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(11. l.). Eközben nem csupán nemzeti 
vagy trauma-kánonok tárgyalása felé 
tér ki, hanem a hatalomváltások, kor-
mányzati és meghatározó nemzetpoli-
tikai személyiségek (Klebelsberg Kunó, 
Jancsó Benedek, Iuliu Maniu) saját tár-
sadalmat megerősítő gondolkodásmód-
jára, a magyarságpolitika és a kisebb-
ségpolitikák természetrajzára is kitér, 
korántsem szűken vett lokális térben, 
hanem közép-európai összehasonlí-
tásban, a támogatáspolitikai stratégi-
ákban, párt- vagy társadalompolitikai 
törekvések, intézményi és világnézeti 
eltérések kulturális jelentéstartalmai-
ra is rávilágít  Az ideológiai szocializá-
ciós folyamatok, a történeti dimenziók 
normatív összetevői, az ideológiai tren-
dek korosztályonkénti eltérései vagy 
korszakos hullámai, s ezek összefüg-
gései korszellemmel, ideológiai prog-
ramosságokkal, hatalmi eszköztárral, 
integrációs és leválási törekvésekkel, 
lojalitás és diszkrimináció hatásaival, 
revizionizmussal és integrizmussal, ki-
sebbségvédelemmel és stabilitási folya-
matokkal – olyan keretek, kulcsfogal-
mak és funkcionális hatás-együttesek, 
melyek a romániai magyarság körül-
ményeit ezekbe a fejezetekbe és alfeje-
zetek résztémáiba tagolják 

Bárdi Nándor könyve roppant mar-
kánsan fölteszi a recenzensnek az alap-
kérdést, melyre a „köznapian diákos” 
válasz a kötet egészének sárga kieme-
lővel végigolvasása szokott lenni. Hogy 
ugyanis melyek a lényegi, meghatáro-
zó, jellegadó folyamatok, mik a meg-
határozó erők, érdekek, struktúrák, 
funkciók, s mikor milyenek az interpre-
tációk, hogyan változnak az áttekintett 
évszázadnyi időben… – mindezt egy rö-
vid ismertetőben nevetségesen képtelen 
lenne „kijegyzetelni”, „lényegkiemelni” 
vagy összegezni  Nemcsak szaktörté-
nészi szempontból végez el óriási mun-
kát, dolgoz föl sok száz forrásművet, te-
mérdek levéltári adatbázist, irodalmi 
és sajtótörténeti alapanyagot a nemze-
tiségi mozgalmak, kényszerközösségi 
helyzetek, nemzeti kisebbségi folyama-
tok, „kényszerkisebbségi” közérzetek, 

modernizációs folyamatba tagolható 
átalakulások nagytérségi tájképét adva, 
hanem érzékeny ideológia- és elitkriti-
kai alapállásával a sokszor elkent, fe-
ledésbe merült, leplezett és letagadott 
hatalmi törekvések konfliktustörténe-
tének összképét is megrajzolja  Irigy-
lendő lendülettel, a régóta készülő nagy 
áttekintés magabiztosságával, a szinte 
követhetetlen gazdagságú és heterogén 
helyi interpretációs játszmák tűpontos 
állapotábrájával. Nehéz lenne eldön-
teni, vajon az erdélyi politikai elitek, a 
romániai magyarság, a magyarországi 
kisebbségpolitikai irányítás, a Kelet-Eu-
rópa-történeti kisebbségtudomány vagy 
a történész szakma lehet hálásabb ezért 
a monumentális folyamatábráért. E 
(korántsem rövid) ismertető teljes ter-
jedelmét bőven meghaladná, ha csak 
a Bárdi által súlyba vett fogalmak, je-
lentéshátterek, tisztázó szándékok, 
szakkifejezések, értelmezési dimenziók 
puszta listáját adnánk vissza. A szerző 
által megismert, földolgozott, hivatko-
zott szakirodalom aprólékossága, kriti-
kai körképének és egész értékrendjének 
nyomatékos mivolta, a kihatások és ki-
hangzások egész sugárzó tere olyan im-
pozáns méltósággal kerül e körképbe, 
amit – talán megengedhető itt a recen-
zens némileg túlzó minősítése – a hazai 
szaktudomány az elmúlt évszázadban 
sem produkált ily magvas egységbe.

A kötet egésze voltaképp azt a jól-
eső benyomást erősíti meg, hogy 
minden részeredmény relatíve ér-
vényes közlésének, összhatásának 

tanul sága előbb-utóbb lehet olyan 
nagymonográfia, mely nemcsak a 
szorgosan és kitartóan végzett gyűj-
tőmunkából származik, hanem az al-
kotóelemek strukturált összképének 
összeállíthatóságát is kínálja idővel. 
Bárdi művének ezért egy „nagy hibája” 
van, nevezetesen, hogy megkerülhetet-
len hivatkozási alap lesz a kisebbség-
tudományi térségkutatások (felvidéki, 
kárpátaljai, őrvidéki, erdélyi, délvidéki) 
összefoglalóinak készítői meg haszná-
lói számára is, s mintája a hazai kisebb-
ségtudomány jövendő kutatóinak élet-
műve, munkássága terén. Megítélésem 
szerint lehetséges, hogy tájnéprajzi, 
szokáskutatási, folklorisztikai, vallás-
vizsgálati, etnoföldrajzi vagy kultúra-
közi interdiszciplináris kutatásokban, 
kulturális antropológiai vagy térségi 
művészeti, régészeti és irodalomtudo-
mányi téren még számos részelemzés 
pontosító adalékokkal szolgálhat a ro-
mániai magyarság kisebbségi léthely-
zetét megvilágítóan, de az akut, aktu-
ális, jelenkori vizsgálódások alapjaként 
szolgáló strukturális lényegű áttekin-
tések mostantól, mint biztos alapra 
támaszkodhatnak e nélkülözhetetlen 
doktori értekezés eredményeire 

* Bárdi Nándor: Otthon és haza. Ta-
nulmányok a romániai magyar kisebb-
ség történetéről. (Jyväskylä: University 
of Jyväskylä, 2013, Spectrum Hungarolo-
gicum, 647 l.), Pro Print Könyvkiadó, Ma-
gyar Kisebbség Könyvtára, Csíkszereda, 
2013, 607 oldal.

Nem csupán nemzeti 
vagy trauma-

kánonok tárgyalása 
felé tér ki, hanem 

a magyarságpolitika és 
a kisebbségpolitikák 
természetrajzára is.

Csángó-magyar asszony. Ádám Gyula felvétele
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könyvesház

A legelső magyar értelmező szótár borítója A jezsuita pap Kassán és Komáromban alkotott

emrég több, különböző életkorú nagy-
bányai magyartól azt kérdeztem, hogy 
1990 óta milyen fontosabb intézmé-
nyekkel gazdagodott városunk. Bevá-
sárlóközpontokkal, bankokkal, az új 
postával és McDonalds étteremmel – 
válaszolták sokan  A megyei könyvtár 
impozáns épületét csak ketten emlí-
tették, azt viszont egyikük sem tudta, 
hogy ebben a nyugati igényeknek is 
megfelelő szolgáltatásokat nyújtó in-
tézményben 1900 előtti magyar nyelvű 
kiadványokat is olvashatnak.

A körülbelül 19 ezer kötetes gyűjte-
mény egy része a volt Nagybányai Ki-
rályi Főgimnázium könyvtárából szár-
mazik. A fiatalon elhunyt Petre Codrea, 
aki könyv nélkül nem tudta elkép-
zelni az életet, fáradhatatlanul járta 
az országot, hogy antikváriumokban, 
magánszemélyektől könyvritkaságo-
kat szerezzen a megyei könyvtárnak  
A dokumentációs osztály kincsei kö-
zött megtaláljuk például Paulus Iovius 
Historarium sui Temporas című, a 16. 
század első felében Velencében kiadott 
művét, Valla Lorenzo De Lingua Latina 
című, 1538-ban Párizsban megjelent 
könyvét. Ugyanitt megtaláljuk még 
az 1688-ban nyomtatott román bibliát, 
Pápai Páriz Ferenc 1767-ben Nagysze-
benben kiadott latin-magyar szótárát, 
Baróti Szabó Dávid 1792-ben, Kassán 
megjelent Kisded szótárát, Budai Ferenc 
Magyarság polgári históriájára való le-
xikon a XV. század végéig című művét, 
amelyet Nagyváradon Máramarosi 
Gotlieb Antal nyomdájában nyomtattak 
1804-ben. Az olvasóterem polcain so-
rakozik az Osztrák–Magyar Monarchia 
írásban és képben című munka, vala-
mint a 14 kötetes Nyelvemléktár 

A levegő hőmérsékletét és páratar-
talmát szabályozó berendezéssel ellá-
tott raktárban több polcot foglalnak a 
régi magyar folyóiratok. Itt van például 
a Budapesti Szemle, a Századok, a Bá-
nyászati és Kohászati Lapok, a Termé-
szettudományi Közlöny és A Néptanítók 
Lapja. A folyóiratok mellett találhatók a 

Nagybányai Királyi Főgimnázium érte-
sítői 1897-től 1912-ig. Két kötetben őrzik 
a gimnázium önképzőkörében felolva-
sott versek, elbeszélések, műfordítások, 
irodalomtörténeti, földrajzi dolgozatok 
kéziratait, valamint Réti Istvánnak, az 
önképzőkör elnökének a korabeli ma-
gyar festészettel foglalkozó tanulmá-
nyait. Ezeket a tanulmányokat, vala-
mint a Tersánszky Józsi Jenő diákéveire 
vonatkozó feljegyzéseket egy másik cik-
kemben szándékozom bemutatni.

Miközben a raktárban a könyvritka-
ságokat simogattam és lapozgattam, 
úgy tűnt, hogy a könyvek, a folyóiratok 
vádlón néznek rám, és így panaszkod-
nak: „Olvassatok minket, mert ha pol-
cokon porosodunk, úgy érezzük, hogy 
halottak vagyunk”.

Az első emeleti könyv-, kézirat- és 
folyóirat-gyűjtemény olvasóterme hét-
főtől péntekig 9 és 16 óra között tart 
nyitva. A beiratkozáshoz csupán sze-
mélyazonossági igazolvány szükséges  
Az olvasók világhálóra kapcsolt számí-
tógépeket is használhatnak.

A máramarosi Petre Dulfu 
Megyei Könyvtár régi könyvei

A körülbelül 19 ezer 
kötetes gyűjtemény egy 
része a volt Nagybányai 

Királyi Főgimnázium 
könyvtárából származik.

Boczor József

N
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emrég hozták nyilvánosságra azt a je-
lentést (IPCC-Intergovernmental Panel 
on Climat Change, Fifth Assessment 
Report, www.ipcc.ch), mely több kuta-
tói csoport harmincéves munkájának 
eredménye. A tanulmány egyértelmű-
en kimutatja, hogy létezik globális fel-
melegedés, és ez a káros emberi tevé-
kenységekkel magyarázható.

A jelentés azért figyelemre méltó, 
mert ahogy a Climat Alleance (mely-
nek Romániából csak Marosvásárhely 
teljes jogú tagja) ez évi közgyűlésén el-
hangzott: ezután nem elégségesek az 
államok olyan önkéntes felvállalásai, 
mint például az Agenda 21, a Polgár-
mesterek Egyezménye stb., hanem kö-
telező jellegű intézkedésekre is szükség 
lesz, melyek megállíthatják, s remélhe-
tően vissza is fordíthatják e folyama-
tokat. Ehhez minden szinten öntuda-
tos döntéshozói szervekre van szükség, 
és mindennek összhangban kell len-
nie az öntudatos, jól informált egyé-
ni viselkedési értékrendszerrel. Tehát 
jól, de főleg helyesen informált egyén 
vagy döntéshozói testület az, mely 
esélyt adhat bolygónknak, vagyis a jövő 

nemzedékeinek a fenntartható fejlődés 
megvalósításához.

A földünk adta élettér vízhez kötött, 
de nem kevésbé ahhoz az oxigénhez 
is, amelyet a 10-15 ezer méteres légré-
teg tartalmaz, ez is csak 27-28 száza-
lékban  Ezt troposzférának nevezzük, 
s vastagsága évszak és földrajzi hely-
zet szerint változik  Ebben a rétegben a 
hőmérsékleti gradiens –6,5 Celsius-fok, 
ami 11 ezer méteren –56,5 Celsius-fokot 
eredményez  Ebben a rétegben zajla-
nak a mindennapi időjárásunkat meg-
határozó folyamatok, mint a ciklonok, 
az anticiklonok, az időjárási frontok. E 
réteg felett található kb. 45 ezer méter 
magasságig a sztratoszféra, amely a vi-
lágűrből érkező, számunkra nagyrészt 
káros sugárzások ellen védelmet nyúj-
tó, de az utóbbi években igen sérülé-
kenynek bizonyuló ózonréteget tartal-
mazza 

Az információk egy részét földi ta-
pasztalatokból, például a növény- és az 
állatvilág, illetve az emberi viselkedés 
alakulásából, más részét az űrkutatás 
lehetőségeit kihasználva, műholdak 
segítségével beszerzett megfigyelések-
ből gyűjtik be a tudósok. Az utóbbi idő-
szakban azonban reneszánszát éli az 
ún. ballonozás. Ez abból áll, hogy vi-
szonylag olcsón 30-35 ezer méterig fel-
juttathatók olyan mérőeszközök, ame-
lyek közvetlen információkat tudnak 
gyűjteni a hozzánk legközelebb eső és 
egyben talán a legfontosabb légréte-
gekről. Világszerte sok helyen zajlanak 
ilyen típusú kísérletezések. Romániá-
ban elsőként 2011-ben a Ştiinţă şi Tehni-
că folyóirat szervezésében bocsátottak 
fel kísérletezési céllal ballont Ploieşti 
környékéről. Másodikként, Erdélyben 
elsőként Marosvásárhelyről, illetve a 
Hodos-Deményháza tetőről bocsátot-
tunk fel kísérletezési céllal, héliummal 
töltött ballont idén május 27-én 10 óra 
36 perckor 

A kitűzött elsődleges céljaink a „röp-
tetéshez” kötődnek. A több szakaszból 

Az első erdélyi kutatóballon 
a sztratoszférában

Jól, de főleg helyesen 
informált egyén vagy 
döntéshozói testület 
az, mely esélyt adhat 
bolygónknak, vagyis 

a jövő nemzedékeinek 
a fenntartható fejlődés 

megvalósításához.

N

Csegzi Sándor

A szimuláció adta pálya (dr. Hegedüs Tibor)
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tudomány

álló művelet azért fontos, mert bizto-
sítja a repülést és egyben a felbocsátott, 
a szerzett információkat is tartalma-
zó értékes berendezés visszaszerzését  
Az előkészítés két részből áll: meg kell 
szerezni  a szükséges engedélyeket a 
Román Légügyi Hivataltól és a Román 
Repülés Irányító Hivataltól (ROMATSA), 
amelyeket egy sor, a repüléssel kapcso-
latos információval kiegészítve egy sza-
kosodott iroda láttamoz, és kibocsátja a 
végső engedélyt. Egyben vissza is von-
hatja azt, ha a szükség úgy kívánja. 
Ez meg is történt egyszer, amikor ka-
tonai okokra hivatkozva két hetet kel-
lett halasztanunk a „röptetés” eredeti 
időpontját. Egyfelől az ukrajnai esemé-
nyek által gerjesztett, a térségben zaj-
ló felkészülési gyakorlatok tették indo-
kolttá a halasztást, másrészt a ballon 
felszállásához a felettünk zajló polgári 
légi közlekedés, vagyis két légifolyosó 
okán is szükséges az engedélyeztetés  
A légifolyosók nyolcezer és tízezer mé-
ter között biztosítják a forgalmat  Ebben 
a légtérben felfelé és lefelé is több percet 
tölt a ballon, amely valamely repülővel 
való ütközéskor bajt is okozhat. A mi 
ballonunk indítására kitűzött délelőtti 
10 órához képest 36 percet késtünk, ez 
idő alatt a légiirányító vezetője négy-
szer hívott telefonon, és kevésen múlott 
az újabb halasztás.

Nem kis feladat a „hozzávaló” beszer-
zése sem. Eredeti tervek szerint a héli-
umon kívül a már ötballonos tapaszta-
lattal rendelkező bajai Csillagvizsgáló 
csapat hozott minden kelléke. Ezt a csa-
patot dr  Hegedüs Tibor vezeti nagy oda-
adással, s elmondhatjuk, hogy a baja-
iak tapasztalatai nagy segítségünkre 
voltak  Sikerült egy jó számítógépes szi-
mulációt összehozni, s bár nem zökke-
nőmentesen, de a repülés követése is jó 
körülmények között zajlott 

Néhány nappal a kitűzött időpont 
előtt kiderült, hogy nem lesz ejtőer-
nyő, ami veszélyessé tette volna a föld-
re érést, hiszen teljesen tönkremehet-
tek volna az eszközök, és elveszhetett 

volna a sok értékes információ  Az is 
kiderült, hogy nincs rádióadó-vevőnk, 
tehát nem létezett volna kommuniká-
ció a ballon és köztünk, s így nem tud-
tuk volna sem követni (ami feltétele 
az engedélyeknek), sem visszaszerezni 
a berendezést (vagyis nincs értelme a 
kísérletnek). Három napunk volt arra, 
amire egyébként hónapok kellenek, de 
sikerült beszerezni a rádiót a marosvá-
sárhelyi Rádióamatőr klub által. Ki kell 
emelnem Costel Somesát, mert hozzá-
állásával és hozzáértésével jelentősen 
hozzájárul kísérletünk sikeréhez. A bu-
karesti ejtőernyő gyár gyakorlatilag há-
rom óra alatt elkészítette és postázta a 

kért modellt, s mire a tapasztalt bajaiak 
megérkeztek, a technika is összeállt.

Mi volt a dobozban? A fő cél a kom-
munikáció biztosítása volt, s ehhez 
kellett egy rádióadó-vevő, mely köz-
vetítette a globális helymeghatározó 
rendszer (GPS) koordinátáit a földi rá-
dióhoz, hogy a követést élőben végez-
hessük, mert a tervezett iránytól való 
minden eltérést jelenteni kellett  A GPS 
sajnos, 10 ezer méter felett nem mű-
ködött, ami nem kis izgalmat okozott  
Tudni kell, hogy nagy magasságokban 
más típusú GPS használatos, mint a 
földi körülmények között. Utóbbi drá-
gább is, s ha nem ezt használjuk, kicsi 

…magunk készítette 
berendezéssel láthatjuk 

a Föld görbületét, 
vagy a Marost, 

mondjuk  Szászrégentől 
Marosvásárhelyig, több 

mint 21 ezer méter 
magasból.

A valós pálya (dr. Hegedüs Tibor)

A csapat és a berendezés az induláskor
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az esélye a kommunikációnak. Létezik 
egy APRS rendszer, ami lehetővé teszi 
a rádióamatőr frekvenciákon való kö-
vetést, s ez a rendszer lehetővé teszi az 
internetes, on-line követést is (www.
aprs.fi). Volt a dobozban egy okos tele-
fon is, amely úgy állítható be, hogy a 
GSM rendszeren keresztül szabályos 
időközökben SMS-ben küldi a koordi-
nátákat. Természetesen ez csak ott mű-
ködik, ahol létezik térerő, és bár csak 
biztonságnak szántuk, mégis nagy 
szerepe volt a keresésben  Volt még egy 
kis filmező rendszer, amely rögzítette 
a repülés folyamatát  Ez a kísérlet iz-
galmasabb része, mert így magunk ké-
szítette berendezéssel láthatjuk a Föld 
görbületét, vagy a Marost, mondjuk  
Szászrégentől Marosvásárhelyig, több 
mint 21 ezer méter magasból. Ez látha-
tó a youtube honlapján az Universita-
tea Cultural Ştiinţifică, balon szavakkal 
rákeresve, vagy a www.ucstgm.ro hon-
lapon. Volt egy ionizáló sugárzást mérő 
gadget, melyet dr  Hantz Péter biztosí-
tott, s amelynek kiértékelését is elvégzi 
néhány hét alatt.

A kísérlet fontos része a keresés  Eb-
ben is profi csapatunk volt. A Sapientia 
– Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
dr  Bakos Levente által szervezett csa-
pata – ennek része volt a Hegyi Men-
tőszolgálat egy embere és autója is – bi-
zonyította, hogy szakmaisággal milyen 
eredményesnek lehet lenni.

Végül, de nem utolsó sorban össze 
kellett hangolni mindezt, s ami még 
nem fér e leírásba, meg kellett szerez-
ni az anyagi hátteret. Mindezt a ma-
rosvásárhelyi Kulturális Tudomány 
Egyetemen belüli kis csapatunk végezte 
abban a reményben, hogy partnereket 
találunk hosszabb távú kísérletezéshez, 
mind az elektronikai fejlesztésekhez, 
mind a különböző kísérletek előkészíté-
séhez és kivitelezéséhez 

Azt gondolom, mindez bizonyítja, 
hogy van egy olyan szakmai csapatunk 
és olyan kommunikációs rendszerünk, 
amelyekkel vállalhatjuk a ballonok 
biztonságos repülését, a begyűjtött 
információk tárolását, partnerséget 
ajánlva mindazoknak, akik érdekel-
tek életterünk tanulmányozásában. 
A kísérletek előkészítése már líceumi 
szinten megvalósítható, de reméljük a 
jó együttműködést városunk műszaki 
egyetemeivel is 

A kísérlet nyújtotta adatok és mód-
szerek bemutatását a szeptemberi Kör-
möczi János Fizikus Napokra tervez-
zük, amikorra előkészítünk egy újabb 
repülést 

A csapat és a visszatalált „utazó” 

A Föld kereksége, az Űr sötétje és Marosvásárhely a vegyi kombinát füstjével 21 ezer méteres magas-
ságból (Az Universitatea Cultural Ştiinţifică felvételei)
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XII. Mesefalu Székelyföldön. Kézműves- és néptánctábor gyermekeknek

Székelyföldi csűrök funkcióváltása. Fotópályázat

Az elmúlt évek nagy érdeklődésére való tekintettel ismét Me-
sefalu Székelyföldön Alkotótábort szervez 6-12 éves gyerme-
keknek az Artera Alapítvány 2014. július 7–11-ig, szeptember 
1–5-ig Székelyudvarhelyen, valamint augusztus 27–30-ig Si-
kaszóban, immár 12. alkalommal. A szakképzett pedagógu-
sok által vezetett kézműves- és néptánctáborokban alap- és 
középfokon több mesterséget is elsajátíthatnak a jelentkezők. 
Lesz bútorfestés, bábkészítés, fafaragás, bogozás, gyöngy-
fűzés, nemezelés, szalmafonás, csuhédísz-készítés, korongo-
zás, kosárfonás, grapefruitrózsa-készítés és hímzés-szövés. 
A mesterségeket a régió elismert néphagyományőrző mesterei 
oktatják. A kézműves-tevékenységek mellett néptáncot, népi 
játékokat, népdalokat is tanulnak a gyermekek, valamint a 
kürtőskalács-, fánk- és derelyekészítés fortélyait is elleshetik.

A székelyudvarhelyi táborokban naponta 9–17 óráig zaj-
lanak a tevékenységek. A sikaszói tábor ottalvós. Az udvar-
helyi táborokra jelentkezni a 0749 219 888-as telefonszámon, 
az office@artera.ro címen, illetve az Artera Míves Házban 
(Székelyudvarhely, városközpont, a vár alatt, Kornis Ferenc 
utca  8.) lehet. A sikaszói táborra vonatkozóan a 0744 864 605-
ös és 0749 219 888-as telefonszámokon lehet érdeklődni.  

Ez idő alatt sem kell a kedves szülőknek aggódniuk azért, 
hogy a gyermekük hol és hogyan tölti el az időt, amíg véget 
ér a munkaidejük, vagy éppen az ügyeiket intézik. A hagyo-
mányőrző-készségfejlesztő foglalkozások által nemcsak a 
gyermekek szépérzéke, kézügyessége és kreativitása fejlődik, 
hanem értékrendjük is jó irányba változik. Támogatónk a 
Nemzeti Kulturális Alap. Programfelelős: Miklós Zsuzsánna. 

A Hargita Megyei Kulturális Központ a Pogány-havas Kistér-
ségi Társulás kezdeményezésére és a Csík-Gyimes Natúrpark 
Egyesülettel együttműködve fotópályázatot hirdet Székely-
földi csűrök funkcióváltása témában. Napjainkban egyre ke-
vesebben foglalkoznak mezőgazdálkodással, illetve állattar-
tással, ezért egyre több csűr marad üresen, vagy kap más 
rendeltetést. A pályázati kiírás célja felhívni a figyelmet az 
átalakított csűrökre, illetve ötletet adni azoknak a csűrtu-
lajdonosoknak, akik az épületnek szívesen keresnének más 
funkciót. A pályázat kezdeményezői a falvak székely iden-
titását kifejező épített örökség megmentésében próbálnak 
segíteni. Az átalakítás jellege, célja bármi lehet, így például 
lakássá, panzióvá, sportteremmé vagy kisipari műhellyé át-
alakított csűröket keresnek Hargita megye területéről, vagy 
akár Székelyföld más részeiről is.

Azokat a profi és amatőr fényképészeket kívánják meg-
szólítani, akiket a téma megihlet, és szívesen kutatnak fel 
és dokumentálnak átalakított csűröket. A fényképeket a 
tulajdonosok beleegyezésével, az épületeket kívül-belül do-
kumentálva kérik beküldeni. A fotók kiállításon és szak-
mai kiadványban fognak megjelenni  A kiadvány céljának 
megfelelően egy-egy csűr fénykép-dokumentációja egyfelől 
látványos, esztétikus, vonzó képet kell fessen az adott épü-
letről, ami kedvcsináló lehet mások számára egy hasonló át-
alakításhoz. Másfelől a fényképnek kellően informatívnak is 
lennie kell, azaz a szép részletek mellett a terek kihasználá-
sát, az épületnek a saját (épített és természeti) környezetébe 
való illeszkedését és az új funkció könnyű megértését kell 
lehetővé tennie.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. augusztus 15.; 16 ÓRA

A fényképekkel kapcsolatos technikai elvárások: Egy pá-
lyázó legtöbb 5 alkotással pályázhat. (Legtöbb 5 képből álló 
sorozat is 1 alkotásnak számít). A fotókat digitális formában 
JPG tömörítésben (300 dpi, a legkisebb oldal min. 1600 pixel 
vagy 300 dpi, 30 cm x 45 cm) kérjük beküldeni a hargitakultura 
@gmail.com e-mail címre. Utólag módosított képeket nem 
fogadnak el. Fekete-fehér és színes képekkel egyaránt lehet 
pályázni  A beküldött fotó mellé rövid leírást kérnek: a fotó 
készítésének helyszínét (helységnév, házszám), a csűr tulaj-
donosának nevét, telefonszámát  A beküldött fotó mellé ké-
rik feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, telefonszámát, va-
lamint a lakhelyét (helységnév). A kiadvány elkészítéséhez 
a benevezők versenyen kívül is küldhetnek be az épületről 
további felvételeket  

A beérkezett munkákat zsűri értékeli, amelynek tagja Esz-
tány Győző műépítész, Ádám Gyula fotóművész, Botár László 
képzőművész, a Hargita Megyei Kulturális Központ munka-
társai, és Ferencz Csaba Csíkpálfalva község polgármestere, a 
Pogány-havas Kistérségi Társulás soros elnöke.

A zsűrizett munkákból a Hargita Megyei Kulturális Központ 
kiállítást szervez, egy tehetséges fotósnak pedig ösztöndíjat 
ajánl fel a HMKK fotósuliban.

Az első – második – harmadik helyezett pályamunkák 500 
– 400 – 300 lejes vásárlási utalványt kapnak, melyek a Skysoft 
elektronikai szaküzletben vásárolhatók le. A díjakat a Skysoft 
Kft  és Csíkpálfalva önkormányzata támogatja  

További részletek: a Hargita Megyei Kulturális Központ saj-
tószolgálata, 530102, Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. szám, 
Tel: 00 40 266 372 044, 00 40 0746 244 235, Fax: 00 40 266 315 
891, e-mail: kultura@ccenter.ro www.facebook.com/kkozpont 
www ccenter ro

Negyedik alkalommal zajlik augusztus 24–30-ig a Kovászna 
Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megye Tanácsa 
szervezésében a Mozsika háromszéki népzenei tábor a cser-
nátoni Hanna Panzióban. A táborban hegedűn, brácsán, nagy-
bőgőn, cimbalmon játszani tudó diákok és felnőttek vehetnek 
részt, összesen 35 személy  A program keretében a résztve-
vők az említett hangszereken népzene-tanuláson, illetve óra-
rendtől függően, kézműves tevékenységen, népi gyermekjá-
tékon és népdaltanuláson vesznek részt. A hangszeroktatást 
a Heveder Zenekar tagjai vezetik: Fazakas Levente – hegedű, 

brácsa, Fazakas Albert – cimbalom, Szilágyi László – brácsa, 
Bajna György – nagybőgő. Népdalokat István Ildikó, a Sepsi-
szentgyörgyi Művészeti Népiskola ének- és tánctanára oktat.

Kiegészítő programpontként a résztvevők naponta népi 
játékokon vesznek részt, amelyeket a szervező intézmény 
munkatársai vezetnek le.

Jelentkezni a Kovászna Megyei Művelődési Központ szék-
helyén (Szabadság tér 2. szám), az istvan_magori@yahoo.
com email címen, vagy a 0267 351 648, 0742 148 687 telefon-
számokon lehet.

IV. Népzenei tábor Háromszéken

hirdető



Ezer Székely Leány találkozó, Csíksom
lyó, 2014


