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Médiapartnerek:

A szórvány kultúrának (is) háza vagyon

A

szórvány kérdésnek számtalan vetülete van. Meg lehet közelíteni ezt az
ugyancsak sajátságos Kárpát-medencei magyar problémát demográﬁai, nemzetstratégiai, nyelvészeti, kulturális, szociális és ki tudja még
hány szempont szerint. Mint ismeretes, Erdélyben a magyar közösségeink szórványosodása nem újkeletű. Már a 19. században komoly
problémaként kezelte a hazai magyar politikai és társadalmi elit. Gondoljunk csak
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre, az EMKE-re, melynek megalakulása
1885-ben Kolozsváron főleg abból a célból történt, hogy intézményesítse és fellendítse az erdélyi szórványközösségek kulturális életét. Ennek a folyamatnak akkor talán
legjelentősebb intézménye az EMKE által 1892-ben Algyógyon létrehozott Székely
Gazdasági Iskola volt, mely rövid időn belül jelentős demográﬁai változást és gazdasági erősödést hozott az egykori Hunyad Vármegyében az ugyancsak szórványosodó magyar közösség javára.
Az elmúlt huszonöt év történelme is ezt igazolja. Hisz a válaszúti Kallós Zoltán
Alapítvány, a szamosújvári Téka Alapítvány, a Böjte Csaba atya által irányított Szent
Ferenc Alapítvány, vagy akár a moldovai csángó gyermekek magyar nyelvre tanításának megszervezése és számtalan más példa is bizonyítja, hogy a magyar közösségeink
által egyházi vagy civil kezdeményezéssel létrehozott szórvány kulturális intézmények
mentőövei lehetnek a hazai magyar társadalmunknak, és számtalan gyermeket (esetenként családokat is), téríthetnek vissza az asszimiláció ösvényéről. Lehet, hogy egyeseknek illuzórikusnak tetszik, vagy ideig-óráig tartó megoldásnak látszik a szórvány
kérdésnek ilyetén kezelése, de mégis sokkal hatásosabb és eredményesebb, mint az
újabb és újabb elméletek gyártása a témában, és azoknak szakmai konferenciákon történő bemutatása. Nem is beszélve arról, hogy hányan vannak olyanok, akik jó politikai
kapcsolataikat kihasználva, szimbolikus és kellőképpen mediatizált, bőséges pályázati
pénzekkel is megspékelt (pót)cselekvéseikkel, a szórványból akarnak megélni.
Az elmúlt huszonöt évben országszerte, főleg Erdélyben, de Moldvában és Bukarestben is – felismerve társadalmi életük intézményesítésének fontosságát – a szórvány
közösségek Magyar Házakat hoztak létre. Ezek az intézmények jórészt „külső segítséggel” – magyar állam, RMDSZ, EMKE, egyházi támogatás – jöttek létre, vagy éppen
a helyi közösség által az államtól visszaperelt épületekben működnek. Bárhogyan is
emelkedtek a Magyar Házak, tény, hogy a szórvány-magyar közösségek belső teremtő
energiájának a mozgósítása nélkül ma nem állnának, és főleg nem működhetnének.
Gyakran úgy emlegetjük ezeket az épületeket, mint független autonómiaszigeteket,
hisz semmilyen állami vagy önkormányzati intézmény nem szólhat bele a működésükbe, csakis a helyi magyar közösségek irányítják programjaikat és fenntartásukat,
az általuk megteremtett gazdasági-társadalmi feltételek között. Véleményem szerint
nemzetstratégiai szempontból a szórvány kollégiumok mellett a Magyar Házak közel
negyven épületet tartalmazó romániai láncolata a hazai magyar közösségünk elmúlt
huszonöt évének legjelentősebb megvalósításai. Ha művelődésformáló tevékenységüket
sikerülne hálózatba fogni – mint ahogyan beindult egy ilyen folyamat az EMKE égisze
alatt – akkor a Házak között olyan intézményi szimbiózis jöhetne létre, amelynek kultúrateremtő ereje méltóképpen egészítené ki a tömbmagyarság ilyen irányú tevékenységét, a hazai és az egyetemes magyar művelődés javára.
A Művelődés folyóiratnak ez a melléklete a Magyar Házak nemzetstratégiai fontosságára akarja felhívni az érdeklődők ﬁgyelmét. Ezért tartottuk fontosnak, hogy
egy összefoglaló kiadványban jelentessük meg mindazokat a Magyar Házakról szóló
írásokat, amelyek az elmúlt másfél esztendőben a folyóirat hasábjain már megjelentek. De ugyanakkor e kiadványban a témával kapcsolatos néhány olyan tudósítás is olvasható, amelyeket eddig még nem közöltünk a Művelődésben. A kiadvány
a teljesség igénye nélkül készült, hisz mint jeleztük, közel negyven ilyen épület áll
idehaza a szórvány-magyar kultúra szolgálatában, s ez a melléklet még az intézmények feléről sem tudósít. Tehát maradt még bőven romániai Magyar Ház, melyeket igyekszünk rendre bemutatni a Művelődés hasábjain, majd pedig összegezve egy
újabb mellékletben közreadni.
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Borbély Tamás Bukarest

A Petőfi-ház az erdélyi magyarság
„nagykövetsége”

H

Mikulásjárás a Petőfi-házban
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a Bukarest központjában jár valaki, hamar rábukkanhat a Petőfi-házra. Kissé
elrejtve egy mellékutcában, de mégis a
főváros központjában a Cişmigiu-park
mellett a Ion Zalomit utcában áll egy
emeletes ház, amely könnyen felismerhető, hiszen az ablakairól a névadó hősies halált halt költőfejedelem arcmása
tekint le a járókelőre. Az ingatlanon magyar felirat is olvasható, amelyből máris megtudhatjuk, 1857-ig visszatekintő
múlttal rendelkezik a házat működtető
Petőfi Művelődési Társaság.
A Petőfi-házat 1999-ben szolgáltatta
vissza kormányrendelettel a román állam a bukaresti magyar közösségnek.
Addig az önkormányzat kezelésében
volt. A bukaresti magyarság ezt az ingatlant is majdnem elvesztette egykori tekintélyes vagyonából, de sikerült
visszaállítani eredeti rendeltetésének,
a magyar közösség szolgálatába. A Petőfi Társaság tevékenységéről Buday Richárdtól kell érdeklődni, aki az RMDSZ
bukaresti szervezetének elnöke és a
Petőfi Művelődési Társaság vezetője,
így a legilletékesebbként számol be arról, hogy 2014-ben hogyan szolgálja a

magyar házként működő épület a Románia fővárosában élő magyarokat.
Az utcáról az épület folyosójára,
majd a belső udvarra lehet jutni. Jobbra is, balra is ajtók nyílnak, és máris
jelzik, hogy igencsak tág és kényelmes
az ingatlan. Méretei leginkább a belső
udvarról tárulnak elé, ahol szintén Petőfi Sándor fogad, ezúttal félalakos szobor formájában. Az épületben működik
előadó-, bál- és márványterem, 30 ezer
kiadványt tartalmazó könyvtár, irodahelyiség, amelyek eszményi helyszínt
biztosítanak a bukaresti magyarság
közösségi életének.
Buday Richárd a megbeszélt időpontban, szinte percnyi pontossággal száll ki
a taxiból. A házban otthonosan mozog.
Szombat van, ilyenkor Bukarest még álmos, de a Petőfi-házban már munkások
sürögnek-forognak. Éppen a báltermet
díszítik, ahol a bérleti szerződéssel működő cég esküvőre, vagy keresztelőre készíti elő a 19. századi eleganciát sugárzó
termet. „Bună şefu” – hangzik a jól ismert bukaresti köszönés, ami Buday Richárdnak szól. Később elmondta, rühelli
ezt a megszólítást, de ha tiltakozik ellene, akkor csak annyit ér el, hogy „şefu
mare”-ként, vagyis nagyfőnökként tisztelegnek neki. Az előadóteremben több
tucatnyi sörös üveg áll az asztalokon.
Áporodott, cigarettafüstös a levegő, amiért vendéglátóm elnézést kér. Szabadkozik, hogy az éjszaka diákok buliztak.
Beszélgetőtársam öt évvel ezelőtt
vette át a ház vezetését négy éves elnöki mandátummal, majd tavaly újabb
négy évre visszaválasztották. Az épület kihasználtságáról elmondja, hogy
a visszaszolgáltatás előtt 80 százalékát bérelték klubot, kaszinót működtető cégek, és a Petőfi-ház igencsak
szűk helyen folytathatta tevékenységét. Most az épületnek a 20 százalékát
bérlik különféle intézmények, ráadásul olyan kedvező feltételek mellett,
hogy a Petőfi Társaság bármikor használhatja magyar nemzeti ünnepekkor
vagy egyéb jelentősebb alkalmakkor a

magyar házak

Kisgyermekek is táncolni tanulnak
báltermet. Bukarest központjában az
igencsak kedvező helyszín lehetővé teszi, hogy jövedelmező áron adják bérbe
a Petőfi-ház helyiségeit. Buday Richárd
szerint valamennyi civil szervezetnek
az lenne a feladata, hogy akárcsak egy
cég, pénzt teremtsen elő, amikor az állami támogatások vagy egyéb pályázati
források elapadnak. A Petőfi-ház havi
20 ezer lej költséggel működik, amit a
bérleményből fedeznek, a jövedelem ráadásul lehetővé teszi, hogy a Petőfi Társaság más bukaresti intézményeket,
így az Ady Endre Líceumot, az egyetlen
bukaresti magyar iskolát is támogassa.
Az utóbbi évtizedekben az épület nagyon tönkre volt menve, hiszen 1958óta nem tatarozták. Az elmúlt évek kedvező fordulatai viszont lehetővé tették,
hogy fokozatosan rendbe tegyék. A felújítás folyamatos és még most is tart,
terveik szerint beépítenék a tetőteret.
A felújítás presztízskérdés is, hiszen Buday szerint a Petőfi-ház az erdélyi magyarság nagykövetsége, és olyan kép
alakul ki a magyarokról Bukarestben,
ahogyan kinéznek intézményei. Beszélgetésünk során a politika is óhatatlanul szóba kerül. Azt mondja, az RMDSZ

csúcsvezetőségéből egyedül Markó Béla
volt szövetségi elnök értette meg, hogy
fontos a bukaresti magyar intézmények felkarolása.
A bukaresti RMDSZ adatbázisa szerint
hatezerre, Buday szerint körülbelül ötezerre tehető a fővárosi magyarok létszáma. Céljuk, hogy állandósítsák a közösséget, amely az 1989-es rendszerváltozás
után is jelentős létszámbeli veszteséget
szenvedett: sokan hazaköltöztek Erdélybe, mások kitelepedtek külföldre. Valamikor a román fővárosban jelentős magyar oktatási hálózat létezett, körülbelül
annyi magyar iskola volt, mint most
Csíkszeredában. A mintegy száz éve tartó leépülést alapvetően meghatározza a
bukaresti magyarok beolvadása. A Petőfi
Társaság elnöke szerint 1850 óta a mai
Háromszék megye lakosságával egyenlő, azaz több mint 210 ezer főnyi magyar
olvadt be Bukarestben. A magyar gyermekek 90 százaléka vegyes családokból
származik. Nem könnyű tehát összefogni a közösséget, de ilyen körülmények
között még inkább felértékelődik a Petőfi-ház szerepe, hiszen lehetőséget teremt a magyaroknak, hogy egymással
találkozzanak. Bukarestben nagyon szét

Kézműves foglalkozáson tanulják a hagyományokat a kicsik. A szerző felvételei

vannak szóródva a magyarok, egyetlen
kerület vagy lakótelep sincs, ahol nagyobb tömbben élnének.
A Petőfi-házba érdekes módon többnyire a székelyföldi diákok járnak –
mondja Buday Richárd, ami nem baj,
mert így legalább nagyobb az esélye annak, hogy a fiatalok ne vegyes házasságot kössenek. Bukarestben mintegy 350
magyar diák tanul, többségük közgazdaságtant vagy különböző mérnöki szakot.
A Petőfi-ház 60 százalékban befogadó
intézmény, 40 százalékban saját programokat szervez. A befogadott rendezvények támogatásához is hozzájárulnak.
A legaktívabb külső partner a Bukaresti
Magyar Diákszövetség (BMDSZ), amely
a már említett bulik mellett társasjáték-esteket, közös filmnézést, borkóstolókat is szervez. A táncháznak is fontos
szerepe van, a Bercsényi Kör ugyanis
rendszeresen táncpróbákat tart, de van
élőzenés táncház, amire 70-80 gyermek
jön el. Ez a program a kisgyermekeknek is szól, ami azért jó, mert így azok
a gyermekek is magyar környezetben
töltik szabadidejüket, akik nem járnak
magyar iskolába. A koncertek is kiemelt helyen szerepelnek a Petőfi-ház
programkínálatában, tavaly decemberben például Homonyik Sándor lépett
fel, a bulin több százan vettek részt.
Buday Richárd tervei között szerepel egy úgynevezett Paprika-market
megnyitása, ahol magyar termékeket
forgalmaznának. Amúgy ő jogász végzettségű, de kereskedelemmel foglalkozik. Egy magyar vendéglőt is akar
nyitni, hiszen erre is lenne megfelelő hely a Petőfi-házban. Szerinte ezekkel a kereskedelmi tevékenységekkel
is lehetne növelni a Petőfi-ház látogatottságát. Elképzelése szerint kedvezményekkel lehetne vonzani az embereket, például azok a bukaresti magyarok
kapnak majd belső rendszer alapján
kedvezményt, akiknek gyermekei magyar iskolába járnak vagy jártak, illetve
gyermekeiket a történelmi magyar egyházakban keresztelték meg. Örömmel
tölti el az is, hogy a bukaresti magyar
fiatalok születésnapi vagy névnapi bulijukat is a Petőfi-házban tartják meg,
és ragaszkodnak ehhez a helyszínhez.
Sajnálja, hogy nincs együttműködés
a Balassi Intézet és a Petőfi-ház között,
néha egymásra tevődnek programjaik,
s ezzel egymást gyengítik. Azt is fájlalja, hogy az erdélyi Magyar Házak sem
tanúsítanak nagyobb érdeklődést a bukaresti magyarság iránt. Annak örülne,
ha Erdély különböző részeiből időnként
lehoznának programokat Bukarestbe,
mert ott igen nagy szükség van a minél
erősebb közösségi élményekre.
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Balla Sándor Kolozsvár

Hagyatékból örökségbe

B

arangolni a művész alkotóházában,
gyönyörködni a kézzel festett bútorzatában, beszívni az őt inspiráló könyvek
összeért illatát, emlékmadzagunkra
fűzni személyes és használati tárgyainak látványvilágát, és a festmények…
Az egymás után csüngő alkotói „éntükrök” színes ordítozása, melyet csak
a művésszel házasságban álló falak
szólaltathatnak meg ennyire őszintén.
Kerülhet-e ennél közelebb a közönség a
művészhez? Aligha.
Nehéz szavakba önteni mindazt,
amit a felfedező én a Györkös Mányi
Albert Emlékház falai között magába
szippanthat. Nehéz, mert a szavak világa néha oly kevés és kényes – szűkre zárt, mint egy feketelyuk: minden
benne van, és ugyanakkor semmi
sincs. Amint összegyúrt betűinket
mutatós jelentésruhákba öltöztettük,
rögvest elhittük: a valóságról beszélünk; mi több: megérintettük azt. De
mit ér a gondolat, ha nem érintkezhet
a valósággal? Ha képtelen rá, mert a
valóság mélyebb, összezsúfoltabb és
szerteágazóbb:
kékes-karmazsinra
vetkőzik, melyeket érezni, látni, szagolni lehet, de igazán kimondani nem.

A JelesNapTár gyermekprogram-sorozat farsangi rendezvénye. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsanna
és Szabó Kinga. Közreműködő táncoktató-szakember: Both József
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Szavakba önteni az emlékház falaiból
áradó „színes illatot” oly’ nehéz, mint
a tű fokára pillangószárnyakat hímezni. Ezt talán a művész Györkös Mányi
Albert tudta csak igazán, akiben a „közösségi magányság” és a „sötét tisztaság” dichotómiája talán mindig is ott
dúlt.
Huszonegy éve döntött úgy Györkös,
hogy elvonul a földi valóságból. „Nem
voltam nagyon vidám gyermek, inkább szomorú” – festi meg naplójában
énjének egyik alaptónusát, amelyet
az emlékház belvilágában is észlelhetünk. A zenész képzettségű Györkös,
bár sokáig klarinéttanárként tevékenykedett, mégis a festészet lett személyiségének az igazi kifejező közege
– részben képzőművész feleségének,
Jakab Ilonának a hatására, részben
betegsége miatt, amely meggátolta őt a
további zenélésben. Hetvenegy évesen,
betegségtől gyötörten és az elmagányosodástól félve megírta végrendeletét, amelyben műteremlakását minden abban található vagyontárgyával
együtt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre (EMKE) hagyta azzal
a céllal és feltétellel, hogy az egyesület
a képeit állandó jelleggel kiállítsa, berendezzen egy emlékházat, létrehozza
a Györkös Mányi Albert Alapítványt, és
biztosítsa a hagyaték szakszerű kezelését, illetve bekapcsolását a szellemi
körforgásba.
A művészlak – amely mintha egyesítené magában Györkös Mányi Albert
és Jakab Ilona (alkotó)világának a kissé szürreális, illetve nyomasztó stílusjegyeit a népművészeti hagyatékukból
„áradó” közösség- és vendégszeretettel
– az alkotó tragikus halála után sem
szenvedett sokáig a magánytól: mindössze egy évre volt szüksége az EMKE-nek arra, hogy elinduljon Györkös
Mányi Albert végakaratának a „nyomdokain”.
Az egyesület a közel 200 Györkös
Mányi- és Jakab Ilona-alkotásból,
muzeális értékű kalotaszegi és mezőségi bútorokból, cserepekből, szőttesekből, könyvekből, illetve magántárgyakból álló hagyaték átvétele

magyar házak
után elsőrendű feladatának tekintette, hogy eleget tegyen Györkös Mányi
Albert végrendelkezésének. Mivel az
EMKE egyik óhaja az volt, hogy az emlékház egy önfenntartó nemzetközösségi intézmény legyen, amely külső
segítségek nélkül is képes „talpon maradni”, az egyesület a ház egy részét
kiadta egy vállalkozónak, aki a bérlés
ellenében fizette az emlékház adminisztratív költségeit.
Az infrastruktúrát az intézményben
egyedülálló kezdeményezéseknek is
köszönhetően alakították ki. Mivel az
emlékház működése „hajnalán” még
nem rendelkezett székekkel, az EMKE
vezetősége úgy döntött: amint elindulnak a nívós zenei rendezvények, a
koncertre érkezők belépő helyett egyegy széket vásárolhatnak majd, így
támogatva az emlékház további működését, amelyen – rajta saját nevükkel – végigélvezhetik a koncertsorozat pillanatait. Az egyesület tagjainak
nagy meglepetésére pár órával azután,
hogy meghirdették a helyi napilapban
a felhívást, már mind a hatvan szék
„elkelt”. „Így lehet önerőből közösségi összefogás révén megoldani olyan
problémákat, amelyek hosszú ideig
húzódhattak volna” – mondta Kötő József színháztörténész, az EMKE egykori elnöke. Az emlékház 1994. augusztusi
felavatása után két hónappal az EMKE
olyan kiváló minőségű Steinway-zongorát vásárolt az Illyés Alapítvány támogatásával, amelyen egykor Szvja
toszlav Richter, a világhírű orosz
zongoraművész is koncertezett – ennek
köszönhetően nem csoda, ha az emlékház igen vonzó a zongoristák, de más
hangszeresek, zenészek számára is.

ZeneSzó beszélgető sorozat. Horváth Zoltán beszélget az est meghívottjával, Kele Brigitta szopránnal,
a kolozsvári és düsseldorfi operaház magánénekesével

Az EMKE Balogh Évát bízta meg az
intézmény ügyintézésével, ahol – ahogyan Györkös Mányi „belvilágában” is
– a zene a képzőművészettel már a kezdetek óta szorosan összekapcsolódott.
A Györkös Mányi Albert óhajára megalakult kuratórium a művész halála
után úgy döntött, hogy fél évig Györkös festményeit, fél évig pedig más
művészek alkotásait állítják ki a műteremlakásban – természetesen a féléves időtartamot nem egyhuzamban
kell elképzelni. „Györkös Mányi gazdag hagyatéka már akkor is nagy segítségünkre volt, mert gyakran tudtuk
cserélgetni a kiállított festményeket,
a másik félévben pedig az emlékházat olyan kiállításokkal igyekeztünk

Az Ember és Természet Kollégium meghívott előadója dr. Dáné László állatorvos

megtölteni, amelyek értékeseknek bizonyultak a látogatók számára” – emlékszik vissza Dáné Tibor Kálmán, a
Györkös Mányi Albert Egyesület elnöke, egykori EMKE-elnök.
Az emlékház már megalakulása
elejétől fogva több romániai magyar
egyesületnek is „otthont” biztosított.
A rendszerváltás utáni első években a
„cseperedő” civil szervezeteknek gyakran nem voltak valós központjaik – akkoriban ugyanis nem volt még olyan
sok „rendezvényterep”, mint manapság. Györkös egykori műteremlakását
így közművelődési központként is használni tudta az erdélyi magyarság: akkoriban ide volt bejegyezve a Romániai Magyar Dalosszövetség, a Kolozsvár
Társaság, a Romániai Magyar Zenetársaság, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, mivel az emlékház az
egyetlen olyan erdélyi magyar közösségi kézben lévő ingatlan volt, ahol jogilag
be lehetett jegyezni a különböző egyesületeket.
A műteremlakást idővel az EMKE
kulturális és művelődési központtá
alakította, amely megfelelő teret biztosított a Györkös Mányi-képek állandó
tárlatának, illetve a rendszeres közművelődési programoknak is. Az emlékház idővel egyre több rendezvénynek
adott otthont: rangos kiállítások, koncertek, könyv- és folyóirat-bemutatók,
író–olvasó találkozók, kerekasztal-beszélgetések, továbbá helytörténeti,
honismereti, néprajzi, egészségügyi,
tudományos és ismeretterjesztő előadások helyszíne lett. De voltak itt szakmai tanácskozások, szociológiai estek,
mesterkurzusok, gyermekprogramok
a művelődés melléklete • 2014 • 7

Gally Katalin festőművész kiállítását megnyitja Kós Katalin, az emlékház vezetője és Székely Sebestyén
György művészettörténész, a Quadro Galéria igazgatója

és klubtevékenységek is. Az emlékház
rendezvényei során teret kaptak a pályájuk kezdetén álló és a már világszerte elismert zene- és képzőművészek,
írók, költők, tudósok – vagy más területen tevékenykedő szakemberek – egyaránt.
Balogh Éva – 1994 és 2002 között –
nyolc éven keresztül irányította az
emlékházat, majd miután külföldre
távozott, az EMKE 2007-ig közvetlenül
igazgatta az intézményt. Az intézmény
első 13 évében közel 400 rendezvénynek adott otthont, amelynek egy részét
az EMKE, illetve az emlékház szervezte, a többit pedig más erdélyi szervezetek. 2007-ben a közművelődési egyesületnek alkalma nyílt arra, hogy teljes
munkakörű alkalmazottat vegyen fel
az emlékházhoz. A ház programmenedzselésére a zenetanár végzettségű,
azonban 1990 óta elsősorban művelődés- és közösségszervezéssel foglalkozó Kós Katalint kérték fel, aki még
zenelíceumos korából ismerte Györkös
Mányi Albertet, mint az iskola klarinéttanárát. „Érdekes a sors, mert ha
úgy vesszük, húsz év Kolozsvártól való
távollét utáni visszatérésemkor Györkös Mányi Albert ismét munkahelyet
ajánl fel számomra: az EMKE-re bízott
hagyatéka további gondozását, valamint a műteremlakásában létrehozott
emlékházban és művelődési központban előadások, koncertek, kiállítások
további rendszeres megszervezését és
lebonyolítását” – fogalmazott Kós Katalin. Arra utalt, hogy az 1980-as évek
elején Györkös Mányi kérésére és biztatására vállalta el első munkahelyét

8 • www.muvelodes.net

a művész szülőfalujában, Tordaszentlászlón, ahol gyermekeket tanított hegedülni.
A 2008-as év első hónapjaiban újították fel az emlékház belsejét, ezt követően fél éven át ismét rendszeresen
működtek benne különféle programok. 2008. szeptember 15-ére virradóan azonban az intézmény alatt váratlanul beomlott a pinceboltozat, ettől
kezdve egy ideig a házban nem volt
lehetőség programrendezésre. Az ezt
megelőző felújításoknak köszönhetően az emlékház padlója nem követte

a pinceboltozatot, így minden benne
lévő tárgy – köztük a roppant értékes
Steinway-zongora – teljes épségben
megmaradt.
Két nehéz évet követően – amelynek átvészeléséhez elengedhetetlen
volt a közönség lelkes támogatása – befejeződtek a javítási és helyreállítási
munkálatok, majd az emlékház 2010.
augusztus 18-án újra megnyithatta a
kapuit a nagyközönség előtt. Az intézmény sikeres működését segítették
azok az önkéntesek is, akik Kós Katalin munkáját segítették – rendezvények
előkészítése és lebonyolítása, fotózás
vagy beszámolók írása –, olykor pedig
olyan önálló projektekbe vágtak bele,
amelyek nagyban hozzájárultak az emlékház által képviselt szellemi és kulturális örökség megőrzéséhez, illetve
népszerűsítéséhez. A legutóbbi ilyen alkalmak során két fiatal művészettörténész végzett további kutatásokat Györkös Mányi Albert és Jakab Ilona életére
és alkotóvilágára vonatkozóan.
„Az elmúlt hét év alatt közel 300
rendezvényen vehettek részt az érdeklődők. És mivel átlagosan 50 személy
látogatott el ezekre, akik egyúttal betekintést nyerhettek a hagyatékba is,
úgy érzem, kijelenthetjük: Györkös Mányi Albert kívánsága teljesült. Erre az
alkalomra a kincses város ihlette olajfestményeit állítottuk ki” – mondta az
intézmény vezetője az augusztus 19-i
ünnepségen, amelyet az 5. Kolozsvári Magyar Napok keretében szerveztek
meg az emlékház húszéves fennállása
alkalmából.

A Steinway-zongorán egykor Szvjatoszlav Richter világhírű orosz zongoraművész is koncertezett.
Molnár Ferenc felvételei

magyar házak

Bartha Katalin Ágnes Kolozsvár

Írói, alkotói magángyűjtemények
a Szabédi Emlékházban

S

Kolozsvár, Lázár utca 30. A Szabédi-ház bejárata

zabédi (Székely) László (1907–1959) költő–prózaíró–esztéta, irodalomtörténész, nyelvész, az ötvenes években a
kolozsvári Bolyai Tudományegyetem
tanára főként az utóbbi két-három évtizedben került az erdélyi irodalomés művelődéstörténet érdeklődésébe.
Neve egy ellentmondásos korszakban
összeforrott a kolozsvári Babeş és Bolyai egyetemek erőszakos egyesítése
elleni tiltakozással, melynek egyik
áldozata lett. 1989 előtt sem életműve a maga összetettségében, sem végső kiállása 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. Emlékére idén immár
23. alkalommal szerveztek kétnapos
rendezvényt, amelynek szellemi atyja az életművet, s ennek különböző
vonatkozásait folyamatosan vizsgáló
Kántor Lajos irodalomtörténész, megszervezője pedig az EMKE. A Szabédi

születésnapja táján megrendezett
Szabédi Napok irodalmi és interdiszciplináris konferenciái a szakmai tanácskozás mellett évente a kultikus
tiszteletadás rítusait is gyakorolják.
A Házsongárdi temetőben a sírjánál
elmondott emlékbeszédhez és koszorúzáshoz irodalmi zarándoklat is társul a fogadott szülőfaluba, Szabédra,
ahol Szabédi László gyermekkorának
egy részét töltötte.
Legutóbb a magyarországi médiakutató, esztéta György Péter emelte újra a
nagyobb érdeklődés homlokterébe nevét, életművét. Állatkert Kolozsváron.
Képzelt Erdély c. könyvének kiemelkedően fontos fejezetében vizsgálta a
Szabédi-jelenséget, másutt egyik drámáját elemezte. Férj Karrier c. drámáját 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 emlékszobává alakíttatta a költő húga, a
hagyatékot gondozó Székely Rozália. Az emlékszoba megnyitásával és
emléktábla-avatással vette kezdetét
a Szabédi Napok rendezvénysorozat.
A család 1996-ban, Székely Rozália elhunytával az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre (EMKE) hagyta
a házat. Az 1991-ben újraalakult nagy
múltú civil szervezet nem véletlenül
vállalta magára az 1918 utáni erdélyi/
romániai magyar irodalom kutatásához egy olyan gyűjtemény kialakítását, ahol a különböző írói hagyatékok megőrizhetők és hozzáférhetővé
tehetők. (A társszervezet, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület ugyanis az 1918
előtti dokumentumok gyűjtését, feldolgozását és kutathatóságát vállalta.)
Az EMKE 1997-ben az elhunyt erdélyi
a művelődés melléklete • 2014 • 9

Szabédi-relikviák a költő emlékszobájában

magyar írók irodalmi hagyatékának
számbavételét kezdeményezte, mintegy ötven szerző örököseinek küldve
körlevelet Dávid Gyula és Kötő József
aláírásával.
Az erdélyi magyar irodalmi dokumentumok Erdélyben való megőrzése és hozzáférhetősége valós igényt
próbál megfogalmazni. A Kolozsváron
állami pénzen működő múzeumok,
gyűjtemények, noha nagy mennyiségű magyar vonatkozású anyagot
őriznek, nem ezek reprezentációján,
sőt inkább a meglévő anyagok egyfajta elfedésén, elrejtésén ügyködnek. S bár ezek jelentős része kutatható, tehát tudományos szempontból
hozzáférhető, mégsem kerültek ezen
anyagok az egykori tulajdont képző
szervezetek, intézmények mai utód
intézményeinek a birtokába. Ez a
helyzet belátható időn belül nem is
fog változni, ami gyakran kerékkötője 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
eredményeket ért el, még ha az EMKE
nem is rendelkezik hagyatékok vásárlását lehetővé tévő pénzalappal, sem
elegendő munkatárssal.
A gyarapodás az évek során részben
spontán módon, részben szervezetten
folyt. A törzsanyagot Szabédi László
kéziratos hagyatéka képezte. Ehhez
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járultak Balogh Edgár (1996), Méliusz
József (1998), Kacsó Sándor töredékes
(1999), Nagy István (2002), Engel Károly (2002) írók magánkönyvtárai. Ezzel párhuzamosan töredékes, illetve
teljesebb kéziratgyűjteményekkel bővült az állomány: Nagy István, Engel
Károly, E. Szabó Ilona, Méliusz József,
Gaál Gábor, Reményik Sándor, Török
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 felújítása, bővítése. Jelentős magyarországi pályázati támogatás és saját forrásoknak köszönhetően az emlékház
egy emelettel bővült. A kétéves építkezés után 2007 májusában Szabédi
László centenáriumán, a tizenötödik
Szabédi Napokon avatták 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 hallgatók 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 eredménye: A Lázár utcától a Postakert utcáig. Szabédi László
naplófeljegyzései, 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, tankönyv
író, egyetemi oktató (2010), Asztalos István (1909–1960) író, publicista
(2011), Lőrinczi László (1919–2011) költő, író, műfordító, szerkesztő (2011)
hagyatéka egy részével. Kötő József
az erdélyi médiákban közzétett 2008.
évi felhívásának eredményeképpen
néhány színháztörténeti jelentőségű
anyag is bekerült, ha úgy tetszik, 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 tartalmazó gyűjteményeivel gazdagodott az Emlékház.
A Tárak feldolgozottsága
Hogy fogalmunk legyen az anyagcsoportokról, mennyiségi dimenzióiról
és feldolgozottsági arányukról, ezt a
következőkben mutatom be. A hagyatéki könyvtárak (Kacsó Sándor, Engel
Károly, Nagy István, Méliusz József,
Balogh Edgár könyvtára) mintegy tízezer kötetének kombinált, tematikus
és ábécérend szerinti csoportosítása,
pecséttel, külső jelzetekkel ellátott elrendezése és leltározása megtörtént,
a könyvek listái az intézmény honlapján megtalálhatók. A Kézirattár
az egyes kézirattári, illetve más jellegű dokumentumok (vizuális, audio
anyag) proveniaencia elvű megoszlása a következőképpen 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. Reményik Sándor – 3 doboz; 7. Méliusz
József – 8 doboz; 8. Gaál Gábor – kb.
8 doboz; 9. Kriterion Kiadó kolozsvári
szerk. irattára – 80 doboz; 10. Muzsnay Magdolna – 59 doboz; 11. Domokos
Géza – 92 doboz; 12. Kiss Manyi – 4 doboz; 13. Jódy Károly – 1 doboz; 14. Nagy
Ilona – 6 doboz; 15. Balogh Dezső – 4
doboz; 16. Asztalos István – 3 doboz; 17.
Lőrinczi László – 4 doboz; 18. Senkálszky Endre – kb. 15 doboz. (A savmentes

magyar házak
dobozok mérete többnyire 12x24 cmes.) 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 részben feldolgozott.
Az anyagmennyiség és a tér tekintetében most, 2014-ben újra hasonló
helyzet áll fenn, mint 2005-ben. Raktárhelyiség híján akadályokba ütközik a munka, újabb hagyatékok befogadása nehézzé válik, nem beszélve
az igencsak jelentős irodalmi vonatkozású tárgyi emlékek, relikviák és
művészeti alkotások befogadásáról,
amelyek muzeális célokat elégíthetnének ki.
Kihívások, feladatok
A Szabédi Emlékház nem önálló jogi
entitás. Az EMKE működteti és egyben
több intézményt is befogad: EMKE,
Közép Erdélyi Művelődési Intézmény,
Művelődés folyóirat szerkesztősége.
Mint összetett feladatot vállaló intézmény (a romániai írók, alkotók hagyatéki gyűjtemény, részben muzeális feladatot is vállaló intézmény és
kutatóműhely) a történeti kontex
tusoknak 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 történetétől függenek, mintsem
az irodalmak lokális árfolyamától,
funkciójától; a kulturális közeg kérlelhetetlen sajátos kontextusának
megfelelően alakulhat a gyűjtemény
további története is.
Annak, hogy ma, egy transzdiszciplináris korban milyen jövője lehet
e gyűjteménynek, az nem független
attól, hogy az erdélyi magyar kultúrában a nemzeti identitás komplexumának 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 bebocsátás, kirekesztés szabályai nem függetlenek a társadalmi
tértől, időtől, melyek szerkezete, mediális állapota preformálja 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 idején 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 történeti-filológiai kutatások mentén igen különböző és igen
bonyolult válasz adható. S ha kevésbé ismert nevek példáját említjük
a tudós kutató, klasszika filológus,
művelődéstörténész, 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 kontextusában értékelhető.
A jelenben is zajló mediális vagy információtechnológiai fordulat miatt
elengedhetetlen, hogy az itt található gyűjtemények, időszaki kiállítások
(mint amilyen pl. a Kultúrpolitika és
kisebbségi szerepvállalás. Domokos Géza
külföldi útjai 1949–1982 volt 2010 novemberében) ne csak személyesen, hanem
virtuálisan is bejárhatók, megismerhetők legyenek az érdeklődők számára.
Ezzel párhuzamosan feltétlenül szükséges az emlékszoba korkövetelményeknek megfelelő átalakítása, új állandó kiállítás rendezése.
Az Emlékház jövője, amennyiben az
anyagiak és a térhiány is megoldódik,

attól függ, hogyan sikerül betagozódnia az archívumi láz által létrejövő
digitális intézményrendszerek globális hálózatába, sorsa egyben azokon
a válaszokon, megoldásokon, projekteken múlik, amelyeket a hangzó irodalom reneszánszától a multimédiás
kihívásokra ad. (A digit alizálandó hagyatékok mellett a dedikált könyvek
dedikált lapjainak digitalizálása is
prioritást élvez.)
Ilyen irányú első lépésként értékelhető, hogy a könyvtárak jegyzékei
mellett jó néhány kéziratos hagyaték leltára is elérhető az intézmény
honlapjáról. Ennek is köszönhető az
utóbbi időszak néhány jelentős kutatási eredménye, melyeket a Kézirattár
anyagai is segítettek. Pusztán néhány
kutató nevével és a hagyatékokkal jelezném ezeket az eredményeket: Dávid Gyula (Domokos Géza hagyatéka,
Kriterion Kiadó kolozsvári szerkesztőségének irattára), Kántor Lajos (Szabédi László, Domokos Géza hagyatéka),
György Péter (Szabédi hagyatéka),
Margittai Gábor (Lőrinczi László hagyatéka), Egyed Emese (Engel Károly
hagyatéka), Kötő József (Engel Károly,
Szabédi László hagyatéka), Rezi Elek
(Szabédi László hagyatéka), T. Szabó
Levente (Engel Károly hagyatéka), Berki Timea (Engel Károly) Bartha Katalin Ágnes (Szabédi László hagyatéka,
Kriterion Kiadó kolozsvári szerkesztőségének irattára, Domokos Géza hagyatéka).

Írói hagyatékok az emeleti kutatóteremben. Ács Zsolt felvételei
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Zahoránszki István Máramarossziget

A Hollósy Simon Egylet

A
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Hollósy Simon Művelődési Egylet, mint an�nyi másik hasonló szervezet, a kilencvenes
évek elején kelt életre Máramarosszigeten
maréknyi tenni vágyó ember önfeláldozó
munkája nyomán. Azokban az években még
csak indulófélben volt a magyarság Magyarországra történő kivándorlása, és volt még
közönsége a civil kezdeményezésnek.
Először egy kórus alakult meg, a Hollósy
Simon Vegyeskar. A kommunizmus romboló munkájának évtizedeit megelőzően
nagyon sok ember még egy olyan világban
nevelkedett, amelyben természetes volt a kórusmozgalom. Az emberek óvodás koruktól
öregkorukig valamilyen kórus, éneklő csoport, dalárda tagjai voltak. A kommunizmus
bukása után sok ember természetesen igényelte, hogy ismét tagja legyen egy kórusnak. A máramarosszigeti kórus sikert sikerre halmozott, annak is köszönhetően, hogy
tagjai közt több kiváló képességű zenetanár
volt, akik nem csak jól énekeltek, hanem jelentős pedagógiai munkát is folytattak.
Ezekben az években kezdtek beindulni a
különféle pályázati rendszerek, melyek feltétele volt egy jogi személyiséggel rendelkező
intézmény léte. Többek között ez váltotta ki
az igényt egy civil szervezet létrehozására.
Így alakult meg a Hollósy Simon Művelődési
Egylet. Ez a kezdeti években a helyi RMDSZszékházban működött, és az énekkar is itt
folytatta próbáit. Azonban a későbbiekben
sikerült egy székházat megpályázni, melyben napjainkig működik.
A székház megvásárlása egybeesett az
úgynevezett Magyar Ház Programmal, ennek szerves részét képezi. A program fő gondolata az, hogy szórvány vidékeken hiányoznak azok az infrastrukturális kellékek,
amelyek a helyi magyarság kultúrájának
megőrzésében elsődleges fontossággal bírnának. Míg a tömbvidékeken magától értetődik, hogy a kultúrházban nyugodtan lehet
magyar rendezvényeket vagy különféle képzéseket tartani, ez szórványban néha nehezen vagy egyáltalán nem oldható meg. Így
tehát egy magyar ház hiánypótló.
Azáltal, hogy az egylet saját székházat
kapott, gyakorlatilag új korszak kezdődött
életében. Eddig a pontig az egylet tevékenysége majdnem azonos volt a kóruséval, ezután viszont egyre nagyobb kihívásokkal
kellett szembenéznie. A vegyeskar idővel kiöregedett, fogynak a tagok, viszont az egyletnek működnie kell. Ezért hat évvel ezelőtt

újraélesztettük azokat a kórustáborokat,
amelyeket a szervezet még az 1990-es években rendezett, és ahova összegyűjtötte a környék szórványban élő iskolásait. A kezdeményezés páratlan sikernek örvendett, már a
nyári táborok új korszakának első évében,
2007-ben mintegy 30 gyermek iratkozott be.
A legnagyobb létszám közel 50 óvodás és iskolás volt. Az 1990-es évektől eltérően a táborok alapeszméje és felépítése is változott
valamelyest. A zenéről, az énektanulásról a
hangsúly átkerült a magyar néptáncra, valamint a kézműves foglalkozásokra. Annak
ellenére, hogy Máramarosban nem alakult
ki az idők folyamán sajátos magyar néptánc, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy az itt élő
gyermekek is megismerjék, és majd a későbbiekben felismerjék a magyar vonatkozású
taktusokat. A táborok annyira népszerűek,
hogy az utóbbi időben kéthetesre bővítettük
a rendezvényt, külön szerveztünk óvodás és
kisiskolás tábort, és külön csoportban érkeztek a gimnazista diákok. A táborokat rendszerint élőzenés táncház zárja.
A táborok és a néptánc sikerén felbuzdulva
idén nyáron megalakítottuk az egyesület saját néptánc-együttesét, a Sziget Táncegyüttest, amely az első fellépésén is túl van. Első
meghívásunk a Nagybányai Magyar Napokra
szólt, ahol a visszajelzésekből ítélve nem vallottunk szégyent, annak ellenére, hogy a koreográfiánkat csak egy hétig gyakorolhattuk.
Farsangkor további táncházat tervezünk,
szintén élőzenével. Ezenkívül fontosnak tartjuk a kézműves napok megszervezését is a
gyermekek számára. Hagyományossá váltak a karácsonyi, farsangi valamint a húsvéti kézműveskedések. Ezekre is rendszerint
mintegy 25-30 szülő hozza el csemetéit.
A székházat természetesen lehetőségeinkhez és anyagi forrásainkhoz mérten próbáljuk rendben tartani, csinosítani. A viszonylag nagy udvar mellett egy még nagyobb
kertet tudhatunk magunkénak. Itt is különféle szabadidős programokat szervezünk, néhányan zöldség- és gyümölcstermesztéssel
is foglalkoznak a székház kertjében. A kinti
programok és természetesen a táborok alatt
a gyermekek és a felnőttek egyaránt élvezhetik a frissen beért gyümölcsök zamatát.
Az egyesület alkalmazkodni próbál a folyamatosan változó körülményekhez – melyek a
szórványban talán sokkal dinamikusabban
zajlanak le, mint tömbvidékeken –, és addig
akar dolgozni, amíg igény mutatkozik rá.

magyar házak

Dávid Lajos Nagybánya

Közművelődés a szórványban.
A Teleki Magyar Ház

A

Képzőművészeti tárlat megnyitója a Teleki-házban

Teleki Magyar Ház 2002. évi létrehozását egyaránt segítette a nagybányai
magyarság és a civil szervezetek szinte
egyidejű nagy elhatározása, valamint a
kedvező anyaországi támogatáspolitika. 1989 után alakuló-újjáalakuló egyesületeink, az erőre kapó helyi művelődési kezdeményezések az ezredforduló
idejére egyre gyakrabban szembesültek
azzal, hogy nincs megfelelő életterük,
nincs épület, ahol székhelyüket berendezzék, programjaikat lebonyolítsák.
Az Illyés Közalapítvány (IKA) tiszavirág-életű magyarház-programja tehát
éppen időben érkezett.
Az alapítvány segítségével egy különleges történelmi értéket képviselő műemléképület-együttest sikerült megvásárolni és közösségi házzá alakítani: gróf
Teleki Sándor (1821–1892) szabadságharcos, emlékíró egykori nagybányai lakóházait. A megvalósult álom önbizalmat
adott és pezsgést vitt a magyar közösség
életébe, amely maga is segítette az intézmény megerősödését, s ma is igyekszik
bár részben fenntartani otthonát. Ennek

a közösségnek is köszönhető, hogy fennállása tizedik esztendejére a Teleki Magyar Ház a Nagybánya környéki Bányavidék meghatározó tényezőjévé fejlődött:
kulturális központ és közösségi ház, történelmi emlék és a szabadidő eltöltésére
alkalmas élettér. Rendezvényei, vendégprogramjai révén szinte folyamatos tevékenység, nyüzsgés jellemzi.
A ház nevéhez az elmúlt években
számos művelődési, hagyományőrző
és ifjúsági program szervezése kapcsolódik. Táncházaktól gyermektáborokig,
kézműves rendezvényektől nyári játszóházig, könyvbemutatóktól hangversenyekig, különféle tanfolyamoktól honismereti kirándulásokig terjed a kínálat.
Több mint száz kortárs képzőművészeti
tárlatot nyitottunk meg az intézmény
termeiben. Tizenötezer kötetes könyvtárunk Nagybánya szülötte, Tersánszky
J. Jenő nevét viseli. Népszerűek ismeretterjesztő kiadványaink (könyvek,
falinaptárok). Szervezőként, vagy társszervezőként részt vettünk és veszünk
városi szintű ünnepségek (Szent István
Napok, Teleki Napok) és fesztiválok (Főtér Fesztivál, Gesztenye Ünnep) megszervezésében. A hagyománytisztelet,
történelmünk és kulturális örökségünk
ismerete talán egyedüli garanciái az itt
élő magyar közösségek megmaradásának; programjaink segítségével ezeket a
gyökereket igyekszünk erősíteni.
Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozást,
mozgalmas, játékos programok, vetélkedők, csapatversenyek, táborok stb.
szervezését. A Teleki Ösztöndíjprogram
keretében rendszeresen támogatjuk iskolakezdő elsőseinket és legjobb középiskolás diákjainkat. Részt veszünk a tehetséggondozásban, 2011-től regisztrált
Tehetségpontként működünk.
Mindezek mellett tudjuk, hogy nem
elegendő csupán Nagybányát szem
előtt tartanunk, különösen a gyermekés ifjúsági programok vonatkozásában
lehetőleg az egész Bányavidékre (sőt
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Máramarosra) is figyelnünk kell. Több környékbeli magyarlakta településen (Kapnikbánya, Tőkés, Misztótfalu) már
csak fakultatív anyanyelvi oktatás működik, így az egyházak mellett az olykor odalátogató bábelőadások, népzenei
koncertek, táncházak jelentik-jelenthetik az egyetlen kapcsolatot a magyar kulturális identitással, a kicsinységében
is nagyobb testvér nagybányai magyar közösséggel.
Az elmúlt években több alkalommal is közreműködtünk
együttesek (Folker Együttes, Háromszék Táncegyüttes stb.),
előadók (Gryllus Vilmos, Zorkóczy Zenóbia) és vándorbábosok
tájoltatásában, vidéki (vagy a vidéknek szóló nagybányai)
előadások szervezésében; tavaly több mint ezer gyermek és
felnőtt kapcsolódott be ezekbe a rendezvényekbe. Az idén először meghirdetett Bánya-Vidék – Otthonunk, és az is marad
című, többfordulós ifjúsági honismereti játékunkra is rengeteg vidéki diák jelentkezett; a közel fél éven át zajló vetélkedő
során Nagybánya és környéke értékeire és magyar közösségeire igyekeztünk felhívni a figyelmet.

A Teleki-ház központi folyósója. Dávid Lajos felvételei

A Telekiek örökében
A Teleki-ház megvásárlása és az intézményalapítás során
nagyon hamar szembesültünk azzal, hogy nem csak egy
magyar házat hozunk létre, de komoly történelmi örökséget hordozó emlékhely és műemléképület gondozásának nehézségeit is fel kell vállalnunk. Eszerint az elmúlt évtizedben arra törekedtünk, hogy visszaadjuk az 1892 óta kalandos
sorsot megélt ingatlan eredeti szépségét, egyszerűségében is
megragadó patináját. Úgy érezzük, hogy sikerült: a részben
restaurált gyönyörű szecessziós faragott kapu, a tágas központi folyosó, a helytörténeti gyűjteményünk egy részét befogadó üveges tárlók (a grófi könyvtár egykori beépített szekrényei) a faragott tölgyfa ajtókeretek és ablaktáblák, valamint a
2007-ben a MOL részvénytársaság támogatásával parkosított
kert, benne az építtető szobrával, sok mindent visszaadnak a
hajdani Teleki-kúria hangulatából. (A tervezett két legkomolyabb beruházás, az intézmény jövőjét leginkább befolyásoló
pincekávézó és a tetőtéri turistaszállás megvalósítására forráshiány miatt egyelőre nem kerülhetett sor.)
Régiségtárunkban – amelyet szeretnénk kis helytörténeti
gyűjteménnyé fejleszteni – kiemelt helyet foglalnak el a családhoz kapcsolódó emlékek: az öreg ezredes emlékiratainak
kiadásai, a Teleki család tagjait ábrázoló rajzok és fotográfiák,
levelezések és okiratok kópiái, néhány porcelán, Dinyés László és Tőrös Gábor szobrászművészek bronzplakettjei. A látogató az egykori nagybányai Teleki utca névtábláját és a lakóház
fennmaradt, egyedi díszítésű, réz ajtó- és ablakdíszeit is megtekintheti. Különösen büszkék vagyunk arra a néhány 17–19.
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századi kiadványra – köztük Werbőczy Tripartitumának egy
Misztótfalusi Kis Miklós által nyomtatott eredeti példányára
–, amelyek gróf Teleki Imre (Teleki Blanka édesapja) kézjegyét
viselik; feltehetően a második világháborút követően kerültek
el a kővárhosszúfalusi kastély azóta elpusztult könyvtárából.
Intézmény a szórványban
Kis túlzással kicsiben mindenünk megvan tehát, mint a
„nagyoknak” – csak éppen egy sajátos, mostohább világban
élünk. A közösség rétegződése, a rétegkultúrák és az ezeknek
való megfelelés tömbmagyar vidékeken is fejtörést okozhat a
művelődési házak szervezőinek, de szórványban – ahol eleve viszonylag kis létszámú közönségre számíthatunk és az
intézmények rétegződésére sincs lehetőség – ez még inkább
tetten érhető. Különösen, hogy itt a magyarságon belül egy
újabb kulturális törésvonal is megjelenik: az anyanyelv és az
ahhoz való viszonyulás.
Nincs olyan kis létszámú közönség és közösség, amelyet
már szabad nem komolyan vennünk – és olyan nagy sincs; a
„fészbúk”, az internet virtuális világa ma a civil szférában is
nagyhatalom. Volt háromtagú férfidalárdánk, de egyébként
kitűnő nagykórusunk is alig tucatnyi tagot számlál. Van olvasókörünk 5-6 résztvevővel. Táborainkba 40-50 gyermeket,
fiatalt tudunk fogadni. Táncházba, cserkészfoglalkozásokra 50-60-an jönnek, kézmíves szombatjainkon 60-80 gyermek és anyuka rohamát kell állnunk. Tárlatmegnyitókra,
hangversenyekre 50-80-an járnak. A Bóbita Gyermeknapok
családi programjai 2-300 részvevőt mozgósítanak. Tavaly a
sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttesnek szerveztünk
gyermekelőadást: két fellépésükre több mint 600 fiatalt sikerült toborozni a környékről, de több hétig dolgoztunk rajta.
Adott tehát az intézmény, amelynek ennyiféle kívánalomnak kell megfelelnie – és nem is mellesleg a patinás épületegyüttes. Pár esztendeje ellátogatott hozzánk az egyik
anyaországi nagy alapítvány képviselője, s megrökönyödve
nézett körbe: „Itt? Táncház? Kézműveskedés? Ne vicceljünk…
Inkább múzeum…” Nehezen tudtuk meggyőzni (talán nem
is sikerült): ez olyan épület, amely időnként emlékhely, képzőművészeti tárlatok szentélye, időnként meg csatatér…
Ez a sokféle és sokfelé megfelelés, sokszínű igény és elvárás
nagyon sok időt, embert, szervezést és persze pénzt igényelne – miközben azért a minőségre és az épületre is vigyázni
szeretnénk. Az elmúlt évek eredményeit számba véve igazi
mércénk a sok-sok rendezvény és programjaink – de sokáig
egyetlen tiszteletdíjas munkatársunk volt: a takarítónő…
Fenntartását tekintve a Magyar Ház három pillérre támaszkodik (nagyjából egyenlő arányban): adományok, pályázati támogatások és programokból származó bevételek.
Programjaink nagy része természetesen ingyenes, de vannak rendezvényeink, amelyek anyagi fedezetét csak a részvevőkkel közösen tudjuk előteremteni, másokat meg éppen
azért szervezünk, hogy jövedelemhez juttassuk a Házat. Örök
dilemma megtalálni a keskeny mezsgyét a még nem túl sok
és a már nem nagyon kevés határán, hogy a szerényebben
élő közönséget – főleg szülőket, gyermekeket – el ne riasszuk.
Turistaszállásként is működő kis vendégházunk is segít
a ház fenntartásában, akárcsak a kiadványainkból származó bevételek (bár ez utóbbi sajnos ritkán tudatosul a könyvkiadási pályázatok kiíróiban és elbírálóiban). A nagybányai
magyarság, ha nem is erején felül, de úgy érzem, a máshol
tapasztaltakat meghaladó mértékben tartja fenn intézményét. Állítom: az emberek jósága kimeríthetetlen, természetesen azonban az utakat folyamatosan kell keresni, hogy a
házat szerető és programjait látogató segítőkész emberek fillérjei hozzánk eljuthassanak.

magyar házak

Rácz Levente Nagyenyed

Gondolatok a magyar
közösség otthonáról

A

nagyenyedi létesítmény építése 1996ban kezdődött és 2002-ben fejeződött
be. Ma a tetőtér kialakítása, kiépítése
zajlik, a munka a vége felé tart. Az építkezést nagy gonddal követtük, szerveztük, hogy a költségeket a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsük.
Nomen est omen – a név intő vagy
figyelmeztető jel, állítja a latin mondás. Mint köztudott, ezt általában akkor szokták használni, ha valakivel
olyan rossz történik, amelyre már a
neve céloz. A mi esetünkben olyan nevet akartunk adni e háznak, amely
utaljon szerepére és az általa követett
célokra. Ezért kis rugalmassággal magyarázhatjuk úgy is e latin mondást,
hogy a név összefoglalja mindazt, amit
tulajdonosa elérni kíván és neki szán.
Így próbálom kicsit más, pozitív értelemben használni a nomen est omen
mondást, éppen azért, hogy névadó elképzeléseinket érzékeltetni tudjam.
A ház névadóját illetően több elképzelésünk volt. Viselhette volna Szász Károly
reformkori politikus, jogtudós, nagyenyedi tanár, valamint 1848-as vallás- és

A nagyenyedi református sírkertben található régi kollégiumi tanársírok bokortalanítását elvégző önkéntes csapat (2009)

közoktatásügyi államtitkár nevét, aki
jelentős szerepet vállalt Erdély politikai
életében és reformküzdelmeiben. Hordozhatta volna a Pápai Páriz Ferencét, aki
nagyenyedi tudós rektorprofesszorként
nehéz időkben volt a kollégium támasza,
megszervezvén a labancdúlást követő
újjáépítését; a Nemes János kollégiumi
aligazgatóét, aki az elnemzetlenítő szocializmus éveiben ifjú szívekben csiholta
reménységünk tüzét, és a mindennapi
teendők szorgos elvégzésével mutatott
diákjainak kiemelkedő példát. Neve még
ma is fogalom Nagyenyeden. Őrizhette
volna a Vita Zsigmond nevét, közművelődésünk nagy egyéniségéét, aki könyvtárosként és irodalomtörténészként
egyértelműen a Bethlen Kollégiumhoz és
a Bethlen Könyvtárhoz kötődött. Semmiképpen sem állt szándékunkban rangsorolni a fent megnevezett személyiségeket. Mindössze kerestük, hogy a névadó
munkássága minél inkább illeszkedjen
az új intézmény hivatásához.
Választmányunk egyhangúlag úgy
döntött, hogy az új házat Dr. Szász Pál
Magyar Közösségi Háznak nevezzük el.
Indokok: Szász Pál munkássága AlsóFehér vármegyéhez és annak legfontosabb magyar intézményéhez, a Bethlen Kollégiumhoz kötődik. Itt született
Nagyenyeden. 1933-tól az államosításig
a Bethlen Kollégium főgondnoka volt.
Főgondnoksága alatt, 1935-ben avatták a
csombordi Téli Gazdasági Iskolát, helyet
biztosítva ezáltal a kollégiumban működő gimnázium és tanítóképző mellett
mezőgazdasági és szőlészeti iskolának
is. Szász Pál kiváló szervezői talentummal rendelkezett. Miután 1936-ban átvette az Erdélyi Gazdasági Egylet elnöki
tisztét, új alapokra helyezte működését,
s mintegy negyvenezer taggal a magyarság legvirágzóbb népszervezetévé tette.
1940 után Dél-Erdélyben az egyházak
mellett az EMGÉ-re vártak a legterhesebb
közéleti feladatok. Ezekben az években
fejlődött barátsággá a szoros együttműködés Márton Áron és Szász Pál között,
a művelődés melléklete • 2014 • 15

akikben a dél-erdélyi magyarok hiteles
vezetőiket tisztelték. Szász Pál a közösségi érdekek kijárója volt. Kiváló kapcsolatai folytán otthonosan mozgott a bukaresti politikai és gazdasági elit köreiben.
1939-ben a király kinevezte szenátornak.
Bánffy Miklós elnök mellett ő lett a Magyar Népközösség alelnöke. Gazdasági
téren Szász Pál sokáig a Petrozsényi Szénbánya Rt. igazgatósági tagja volt. Ezáltal
vált lehetővé, hogy amikor a háborús körülmények közepette az Erdélyi Gazda
folyóirat kiadását vagy éppen az EMGE
működését kérdőjelezte meg az akkor
sem túl magyarbarát hatalom, kijárta az
akadályok elhárítását. Szász Pál életműve nemcsak helyi és megyei, hanem országos fontosságú magyar közösségünk
számára. Munkásságát, amellyel a magyar közösséget szolgálta egész életében,
a kommunista hatalom letartóztatással,
koncepciós perrel és súlyos börtönbüntetéssel honorálta. Előrehaladott korára
nem voltak tekintettel, az embertelen
bánásmód miatt 1954-ben, 73 éves korában hunyt el az ocnele mari-i börtönben.
A felsoroltak nyomós érveknek bizonyultak döntésünk meghozatalában. Szász
Pál életútja, kitartása, leleményessége,
szervezői tehetsége, helytállása nehéz
időkben, szolgálata és céltudatossága
példakép lehet számunkra.
A Magyar Ház megépítése lehetőséget
teremtett arra, hogy a városban és a környéken egyaránt rendszeres és intézményes keretben megszervezze a magyar
kulturális életet, befogadja a magyar közösség különféle kulturális, szórakoztató rendezvényeit. Tulajdonképpen amolyan kultúrház hivatását tölti be, hiszen
a város kultúrháza ezt a szerepet nem
tudta és nem is akarta betölteni.
Emlékeztetek rá, hogy a nagyenyedi kultúrházat a Nagyenyedi Magyar

Nagyenyed 1849. január 8-i pusztulásának
restaurált emlékműve (2011)
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A restaurált nagyenyedi diákemlékmű (1704) avatója a nagyenyedi sétatéren (2010)

Iparos Önképzőkör építette és működtette 1928-tól az államosításig. Abban
az időszakban számtalan kultúrműsor,
szabadegyetemi előadás színhelye volt
az iparos székház.
A Bethlen Kollégium is többször rendezett különféle író–olvasó találkozókat, helyet adott táncegyüttesek fellépésének, hangversenyeknek, melyekre a
város magyarsága is bejárhatott, ám hiányzott a szervezett és rendszeres jelleg.
A Dr. Szász Pál Magyar Közösségi
Házban kialakított programok közül a
rendszerességet az Áprily-estek elnevezésű irodalmi kávéház biztosította a
legnagyobb mértékben, hiszen havonta
működik Józsa Miklós ny. irodalomtanár igyekezete, ügybuzgalma folytán.
De rendszeresek voltak a bálok (szüreti, farsangi), megemlékezések, nemzeti
ünnepeink megünneplése, kiállítások
és játszóház is.
2004-től szerveztük a gulyásfesztivált, mely kezdetben a Bethlen Kollégium tornakertjében indult, de aztán átkerült a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi
Ház gondosan ápolt, kertszerű udvarába.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a
Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház,
ha nem is a világ közepe lett, de mindenképpen a nagyenyedi magyar kulturális és közösségi élet centrumává
vált. Az a hely, amelyről már máshol is
tudnak, és számon tartják. Ebben szerepe volt az Aradon megjelenő Nyugati Jelen c. napilapban, majd később a
Szabadságban közölt cikkeknek, illetve
a Kolozsvári Rádióban elhangzott, ismertetőknek, tudósításoknak. Ha valaki Enyeden akar tartani valamilyen

előadást, könyvbemutatót, kiállítást,
tudja, hogy hova kell forduljon.
Intézményszervezés, vezetés szempontjából azt követtük, hogy a költségvetési lehetőségeink szerint Nagyenyedre
is elhozhassunk olyan rendezvényeket,
melyekről tudomást szereztünk.
Kialakítottuk a pályázatíró rendszerünket, mellyel forrást, támogatást
tudtunk bevonni és megszerezni. Ebben
nagy szerepe lett a 2006-ban alapított
Dr. Szász Pál Egyesületnek, mely a Magyar Közösségi Házban működik.
A Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház
programjainak megjelenítése a 2009ben létrehozott www.nagyenyed.ro saját honlap révén vált lényegesen kön�nyebbé.
Fontos rendezvénnyé nőtte ki magát
a 2009-ben első alkalommal megtartott Nagyenyedi Magyar Napok is, mely
később más helyszíneken is zajlott.
Lényeges, hogy a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház nem az egyetlen
helyszíne a magyar kulturális életnek
Nagyenyeden. Több olyan programot
indítottunk be, melyek ugyan máshol
zajlottak, mégis a Magyar Házhoz kötődtek. Ilyen volt például a Honvédemlékmű kivitelezése és avatása, a régi
tanári sírok restaurálása (a református
sírkertben), a Diákemlékmű (a sétatéren) és az 1849-es vértanúk emlékművének (a vár külső falán) restaurálása
és avatása, vagy az alkenyéri Kinizsi
Pál-emlékműnél tartott megemlékezés. Helyszín szerint szintén máshol
zajlanak az augusztus 20-i ünnepségek
a Fehér megyei végeken, egy-egy elhagyott magyar templomban.

magyar házak

Bakó Botond Nagyenyed

Szórványsziget

A

Fehér megyei szórvány magyarság újjászerveződése előtt már egy olyan intézménnyel
rendelkezett, amelynek múltjára, hagyományaira méltán büszke volt. A Bethlenkollégium vonzásköre messze meghaladta a város határait. A szülő amellett, hogy
gyermekeit anyanyelven tanulni vihette az
iskolába, néha ő maga is részvevője lehetett egy-egy előadásnak. Ritkán voltak nagy
napok is, mint 1972 októbere, amikor a 350.
évforduló alkalmával felemelkedhettek a
lehajtott fejek. Több százan hallgatták Sütő
András korszakos beszédét az alapító fejedelem megelevenítésével, de Nemes János
aligazgató ugyancsak magyarul elmondott
beszédére is odafigyeltek. Ahányszor a kollégiumba jöttek, egy kicsit közösségi otthonra
leltek, ugyanúgy, mint a vallásos emberek a
Vártemplomban.
Az 1990-es évek idején annyiban változott
a helyzet, hogy márciusban hosszas szervezési vajúdás után megalakult a kollégiumban az RMDSZ Fehér megyei szervezete.
Nemsokára a Malom utca 24. szám alatt egy
kis bérházban székhely is lett. Az utolsó nagy
kollégiumi rektorprofesszor Elekes Viktor
háza, ha tereiben szűkösen is, de lassan egy
újabb magyar szervező-irányító központtá
alakult, kezdetben főleg politikai jelleggel,
választási kampányokkal, később kulturális és más jellegű rendezvényeivel is. Az induláskor néhány tanár, mérnök, orvos csatlakozott az új szervezethez. A többség óvatos
volt, aztán egyre többen eljöttek a börtön
melletti házba. A Vártemplomba is szívesebben és számosabban látogattak nemcsak az
istentiszteletekre, hanem alkalmanként közösségi, kulturális tevékenységekre is.
Lassan az enyedi, tágabb értelemben a
megyei magyar közösség kétlakivá vált.
A kollégiumban, ahol azelőtt a megfélemlítés
változatos formáit alkalmazták, főleg a tanárokkal szemben, lassan oldódott a hangulat. Az volt az érzésünk, hogy az ún. szolgálatos fülek is mintha tovább működtek volna,
és néha burkolt szavakkal óvatosságra intettek. Sokáig uralkodott még a félelem, talán
evvel magyarázhatók a gyakori igazgatóváltások, a közösség súrlódásoktól sem mentes
élete. Aztán megjelent egy újabb jelszó: politikát nem viszünk az iskolába, ami a városi közösség szinte teljes kiszorítását eredményezte a kollégiumból, hiszen bált sem
lehetett tartani az étteremben. A valóságban

csak termekre lett volna szükség, mert politizálás a gyermekek között amúgy sem
folyt. Aztán ez is elmúlt, és különösen az új
nemzedéket képviselő igazgató, Szőcs Ildikó
2004. december 23-i színrelépésével változott
a helyzet. Ezt megelőzően kiemelkedő megmozdulás volt 1997-ben a kollégium fennállásának 375. évfordulóján tartott ünnepség.
Új kezdeményezések jelentek meg, például a
szórványszínjátszás, vagy az Irodalmi Kávéház (2002), amelyek sok érdeklődőt vonzottak. Mindezek Demény Piroska magyar szakos tanár megvalósításai voltak.
A Malom utcai ingatlanban a helyszűke
végül az új ház hozzáillesztésével oldódott
meg. Így jött létre a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház, amelynek 2002. évi avatója azt is
jelentette, hogy az enyedi és a Fehér megyei
magyar közösség újabb közösségteremtő hajlékkal gazdagodott. Idő kellett ahhoz, hogy
a két központ, a Bethlen-kollégium és a Magyar Közösségi Ház között kialakuljon a józan
programmegosztás. Ehhez partneri kapcsolat
kellett, ami mára nagyjából kiépült, így a tanárok és a diákok nélkülözhetetlen és gyakori
szereplői a különböző rendezvényeknek.
Már a házavatás évében felmerült egy
megbeszélésen az Áprily-estek ötlete, de akkor még senki sem sejtette, hogy a Dr. Szász
Pál Magyar Közösségi Ház legtartalmasabb
kulturális rendezvénye indul be évtizedes útjára. Ennek megvalósítója Józsa Miklós magyartanár. A rendezvény emberére, az ember rendezvényére akadt, és egyre gazdagodó
tematikával szolgálja az enyedi és a megyei
szórványmagyar közösséget. 2013. szeptember 18-án volt a tizenegyedik évad őszi programjának megnyitója, a 97. Áprily-est, amelyen Horhát Miklós lelkész-festőművész
mutatkozott be műveivel. A részvevők között
nagy számban ott voltak a lelkész kollégák, a
kollégium igazgatója, tanárok, a zenével bemutatkozó diákok, valamint az estek törzsközönsége is. Elhangzott a meghívás, miszerint
Horhát Miklós bemutathatja festményeit a
közeledő októberi Bethlen Gábor-ünnepségen,
amelyen először találkoznak a Kárpát-medence Bethlen Gábor nevét viselő iskolái.
Az erdélyi magyar szórványok jövőjét nehéz megjósolni borúlátó látomások nélkül.
Akaratlanul is az erdélyi szászok sorsa jut
eszünkbe, márpedig ezt a sorsot el kell kerülni, s ebben a nagyenyedi szigetnek fontos
szerepe lehet.
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Csávossy György Nagyenyed

Ez a ház olyan, mint
embernek a szíve

A

nagyenyedi magyar közösség a trianoni békediktátumot követően tisztában
volt azzal a ténnyel, amit vezetői, élükön Kós Károllyal és számos más íróval
megfogalmazott, hogy csak anyanyelvi
műveltségének megőrzésével és fejlesztésével tarthatja meg nemzeti önazonosságát. Az első világháborút követően a nagyenyedi Iparos Egylet teremtett
ehhez épületet és anyagi lehetőséget,
mely tartalmas művelődési műsoroknak, színházi előadásoknak adott otthont.
A második világháború utáni kommunista diktatúra államosította az
Iparos Egylet tulajdonát, és szocialista
kultúrotthont hozott abban létre, melyben magyar nyelvű előadásra csak ritkán került sor.
A rendszerváltás után, nem lévén már visszaszolgáltatást igénylő

Az Áprily Estek 10 éves évfordulójára kiadott Emlékkönyv bemutatója (2013).
Fényképek: Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház
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jogutód, a kultúrház továbbra is az állam tulajdonában maradt.
Az RMDSZ Fehér megyei szervezete idejében felismerte, hogy hagyományaink megőrzéséhez, művelődési
múltunk felélesztéséhez és új, hasonló
értékek megteremtéséhez egy, ezt a célt
szolgáló otthont kell teremtenie. Így
épült fel lassacskán a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház. A névadó vértanú
az EMGE elnöke, a Nagyenyedi Bethlen
Kollégium főgondnoka a Fehér megyei
magyarság megmaradásának és kulturális fejlődésének áldozta életét.
Mit jelent nekünk, Fehér megyei magyaroknak és főleg nagyenyedieknek
a Közösségi Ház? Ugyanazt, mint régen egy magyar művelődési otthon. Itt
gyűlnek össze a helybeli vagy megyei
magyarok, elsősorban az értelmiségiek, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt,
lelkileg töltekezni. Ez a tágas helyiség
ad otthont az Áprily-esteknek, műsoroknak, megemlékezéseknek, könyvbemutatóknak, zenehallgatásnak és
igen gyakran rangos művészek képkiállításának. Utóbbiaknak sokszor ez
az egyetlen lehetőségük arra, hogy a
nyilvánosság elé lépjenek. Az sem elhanyagolható tény, hogy ez a ház egy igen
gazdag könyvtárat bocsát rendelkezésére a magyar olvasóknak.
De a Közösségi Ház a helyi magyar
politika gyülekező terme is. Itt tanácskozik az RMDSZ Fehér megyei elnöksége, valamint a megyei választmány, itt
történnek választások útján képviseletek kijelölései és más fontos megyei politikai döntések.
A Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház
azt a szerepet tölti be életünkben, mint
az embernek a szíve. Lehetne-e magyar
élet itt nélküle?

magyar házak

Józsa Benjámin Nagyszeben
Serfőző Levente

A HÍD – Szebeni Magyarok
Egyesülete

A

Oltszakadáti pár

z egyesület 2004-ben alakult Guttman
Márta, Bándi István, Márton András,
Fám Erika, Serfőző Tünde és Serfőző
Levente kezdeményezésére. 2005-ben
jegyezték be mint jogi személyt. Elnöke Serfőző Levente, tiszteletbeli elnöke
Guttmann Szabolcs, irodavezetője 2005
és 2013 között Takács Gyöngyi, jelenleg
Márton Ildikó.
Az eredeti célkitűzések így hangzottak az alapítok megfogalmazásában:
„A történelem többször bebizonyította,
hogy mi, a szórványban élő erdélyi magyarok, ha itt akarunk maradni ebben
az országrészben, akkor csak magunkra számíthatunk (…), az új helyzetben
jobban oda kell figyelnünk a közösségi
életre és a magyar kisebbségi lét változásaira. Különösen arra kell figyelni, hogyan alakul újra az évtizedeken
át tudatosan szétrombolt társadalom,
mi az egyén szerepe ebben az átalakulásban, s hogyan jelenik meg és fejlődik bennünk a polgári felelősségérzet.
Legfontosabb tevékenységi területnek
a kultúrát választjuk, mert erősíti a
helytállás értelmét, a magyarságtudatot, a kisebbségi lét felvállalását, a
megmaradást és az erdélyi magyar társadalom jövőjének alakítását.”
Az egyesület a HÍD nevet vette fel,
utalva ezzel az összefogásra és átkarolásra. A kezdeti célkitűzés gazdagodott a közben felhalmozott tapasztalatok eredményeképpen. A HÍD a 21.
század követelményeinek megfelelően
nem csak a helyi közművelődési élet
fellendítésére törekszik, hanem valamennyi tevékenységét beépítette az
országos és a Kárpát-medencei intézményrendszerbe is. Szívügyének tartja nem csupán a helyi magyar kultúra,
hanem az egész magyar nyelvterület
közművelődésének fejlesztését. Ehhez
megfontolt stratégia szükséges, hogy
tágabb körökben is lehessen kulturális műsorokat, fesztiválokat szervezni
és bemutatni.

Az egyesület a politika egyetlen oldalán sem kíván állást foglalni, viszont a nagyszebeni, dél-erdélyi magyar közösségeket érintő döntésekben
társszervezetként közreműködik. Támogatja mindazokat, akik az említett
területeken a magyar kulturális örökség megőrzését és fejlesztését igyekeznek elősegíteni.
Az egyesület jellegzetes – a megnevezésükben is jól értelmezhető – programokkal és teendőkkel felruházott
tagosztályokkal működik; mindeniket
más-más személy irányítja. Tagosztályai:
Kultúra. A Magyar Kulturális Központ irányítása és tevékenységeinek
szervezése. Az egyesület legfontosabb
tagcsoportja/entitása, amely a térség
legjelentősebb magyar kulturális eseményeit szervezi. Több közművelődési
rendezvényt és csoportot foglal magába: filmklubot, irodalmi estéket, amatőr
színházi csoportot, kórust stb. Vezetője
Serfőző Levente, az egyesület elnöke, de
a tevékenységben szakterületenként elismert személyiségek is segítik, mint
például Guttmann Szabolcs (épített örökség), Orth István (képzőművészet), Orth
Enikő (zene), Józsa Benjámin (irodalom),
Varró Sándor (vallás) és mások. Saját ingatlan hiányában már több székhelyen
működött 2009-ig Kulturális Iroda, majd
Központ néven. A jelenlegi székházban
könyvtár és kiállító tér is található, amelyeket órarend szerint bárki látogathat.
Turizmus. Nagyszeben fontos turisztikai célpont, ennek következményeként az utóbbi években szépen megnőtt azoknak a magyar turistáknak a
száma, akik szállást, étkezési lehetőségeket, különféle szabadidő-programokkal kapcsolatosan információkat, nem
utolsó sorban pedig idegenvezetőket
igényelnek. Vezetője Takács Gyöngyi
okleveles idegenvezető.
Pályázatok. A szervezet működéséhez igen fontosak a fenntartáshoz
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Kós Károly emlékkiállítás Nagyszebenben

szükséges támogatások. Az anyagi háttér jelentős részét pályázatokból tudja
fedezni az egyesület. A munkát csapat
végzi, irányítója Serfőző Levente, könyvelője Mioara Puşcaş.
Ifjúság. A gyermekek és az ifjúság
célközönsége az egyesületnek. Az ifjúság soraiból verbuválódik minden fontosabb eseménykor az önkéntesek 90
százaléka. Ők szervezik meg a hagyományos farsangi, szüreti, illetve gólyabálokat, a június elsejei gyermeknapot, táborokat és kirándulásokat, a
Mikulás ünnepet és havonta legalább
egy eseményt. Ugyancsak az ifjúsághoz
sorolható a táncoktatás, amely egyik
fontos közművelődési tevékenysége a
HÍD-nak. A csapat állandóan változik,
utóbbi években a koordinátorok Takács Gyöngyi és Páll Ákos, de nagyon
fontos Fink Szilárd, Tódor Tímea, Bálint Erzsébet, Serfőző Betti, Bálint Dóra,
Szemcsuk Béla, Küsmödi Csilla, Szántó
Gabriella, valamint mindenki más segítsége és szervezőkészsége.
Sajtó. Ez a csoport foglalkozik azokkal a teendőkkel, amelyek a www.szeben.ro térségi magyar honlappal, a sajtóközleményekkel, a hirdetésekkel, a
cikkekkel, a plakátokkal stb. kapcsolatosak. 2005 és 2009 között Szebeni Újság
néven nyomtatott havi lapot is megjelentetett az egyesület, viszont anyagiak
és szakértő munkatársak hiányában
ennek szerkesztése és kiadása szünetel.
A teendőket az egyesület elnöke irányítja, de a csapat tagjai Páll Ákos (design),
Dézsi Ildikó (szövegek, a Kolozsváron
megjelenő Szabadság c. napilap újságírója), Bálint Erzsébet, Márton Ildikó,
Takács Gyöngyi, Józsa Benjámin, Varró
Sándor és mások.
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Oktatás. Nagyszebenben és környékén nagyon fontos a magyar nyelvű
oktatás, ennek fennmaradása, fejlődése. Az egyesület kezdeményezésére
több oktatással kapcsolatos program,
iskolán kívüli diákműsorok, pályázatok stb. valósultak meg. Egyik legfontosabb eredménye a tagosztálynak, hogy
sikerült a nagyszebeni magyar óvodai
stratégiát kialakítani, amelynek következményeként a magyar csoportban tanuló gyermekek száma 2014-ben elérte
a harmincat (2005-ben mindössze kilenc gyermek járt magyar óvodába!). Ez
a siker megmentette a felszámolástól a
nagyszebeni magyar iskolai tagozatot

is, hiszen majdnem évente érkezett az
óvodából öt-hat gyermek az első osztályba. Az egyesület több éve tart fenn kapcsolatot a kecskeméti Európa Jövője Alapítvánnyal, amelynek köszönhetően a
nagyszebeni gyermekek részt vehetnek
a Csiperó nevű nemzetközi gyermekfesztiválon. A tagosztály vezetői: Balázs
Enikő és Mitrica Sanja.
SZEMÜT, vagyis a Szebeni Magyar
Üzletemberek Társasága. 2010-ben
alakult, főképp magyar vállalkozók
köréből, de jelen pillanatban más személyek, cégvezetők, fontos beosztásban
vagy hivatalokban dolgozó emberek is
bekapcsolódtak. Munkahely-közvetítéssel, üzleti és gazdasági előadások
megszervezésével, üzleti- és szakmai
kapcsolatokkal felruházott tagosztály.
Jelenlegi vezetője Virlics Ágnes.
Amikor 2007-ben Nagyszeben Európa Kulturális Fővárosa volt, a HÍD nagyon sikeres, nyolcnapos rendezvén�nyel mutatta be magyar értékeinket
az Ars Hungarica magyar kulturális
fesztiválon (Szent István, Borsos Miklós, Nyírő József, Barabás Miklós, Kós
Károly, Petőfi Sándor, Bodor Mária napok). Nehéz lenne felsorolni a hét év
alatt elért eredményeket, képzőművészeti kiállításokat, színházi és balett
előadásokat, klasszikus és könnyűzenei koncerteket, könyv- és filmbemutatókat, szavalóesteket, író-olvasó
találkozókat stb. Fontos, hogy az egyesület által szervezett rendezvényeken a
magyarokon kívül rendszeresen más
anyanyelvűek is részt vesznek, s ezzel is bizonyítható: a kultúra közelebb

Összefogni jó. Nagyszebeni leányok székelyruhában

magyar házak
hozza egymáshoz a különböző nemzetiségűeket.
A HÍD – Szebeni Magyarok Egyesületének Központja szervezi a térség
legjellegzetesebb magyar eseményeit, több hagyományőrző rendezvényt
és olyan programokat, amelyek keretében aktív időtöltést biztosít a
magyar közösség számára. Ilyenek
például a Magyar Filmnapok, a Hungarikum Napok, a Kós Károly, illetve Borsos Miklós konferenciák, vagy
az Ars Hungarica Magyar Kulturális
Fesztivál. Ilyen rendezvények keretében helyeztünk el emléktáblát Borsos
Miklós emlékére, de Kós Károly Nagyszebenben eltöltött éveit is emléktábla
őrzi. 2007-ben emlékművet avattunk
a Petőfi Sándor parkban, ahol minden
március 15-én a nagyszebeni magyar
intézmények képviselői, valamint az
iskolások megemlékezünk az 1848-49es forradalom és szabadságharc hőseiről.
A Magyar Kulturális Központ négy
fontosabb eseménye, amelyeket minden évben megszervez:
Magyar Filmnapok. A rendezvény
minden márciusban alkalmat ad a
magyar rendezők kiemelkedő alkotásainak bemutatására, román és/vagy
angol felirattal; társrendezvények
(kiállításmegnyitók,
könyvbemutatók, koncertek, gyermekműsorok stb.)
szervezésével.
Hungarikum Napok. Évente június/
július hónapban megszervezett, magyar identitást, hungarikumokat bemutató esemény, melynek során szokásainkból, zenénkből, táncunkból és
gasztronómiai értékeinkből kaphatnak

Igazi hungarikum: körcsárdás

ízelítőt az érdeklődők. A rendezvény
csúcspontja a világhírű nagyszebeni
skanzenben szervezett gulyásfőző verseny, kirakodó kézműves vásár, jurtaállítás, gyermekműsorok, néptánc- és
népdal-előadások stb.
Kós Károly és Borsos Miklós Napok.
Kétévenként, váltakozva megszervezett szakmai konferenciák minden év
augusztusában. A páros években Borsos Miklós szobrászművészeti tanácskozásra, a páratlan években pedig Kós
Károly építészeti konferenciára ad alkalmat. Borsos Miklós Nagyszebenben
született, Kós Károly fiatal korában öt
évig élt a városban. Mindkét esemény a
Kárpát-medence fontos kulturális személyiségeit vonzza Nagyszebenbe.

Ars Hungarica – magyar kulturális
fesztivál, minden novemberben. Ennek
keretében a magyarság kulturális értékeit mutatjuk be művészi előadások,
kiállítások, író-olvasó találkozók, gyermekműsorok, koncertek, színházi előadások révén. Az esemény nemzetközi
fesztiválnak minősíthető.
Gazdag tevékenységének eredményeként az egyesület nem csak magára számíthat, hanem sok helyi, országos, magyarországi, kárpátaljai,
felvidéki és vajdasági intézményre és
partnerszervezetre is. Kiváló és gyümölcsöző kapcsolatokat tart fenn az
egyházakkal (Református Templomgaléria), Kozma Imre atyával, a Máltai
Szeretetszolgálat magyarországi elnökével, a helyi római katolikus egyházzal, Böjte Csaba testvérrel és még sokan másokkal.
Anyagi kiadásait különböző pályázatokból fedezi. A Guttmann család Lámpás utcai házának egy részét díjmentesen a HÍD rendelkezésére bocsátotta,
ahol nagyon rövid időn belül az egyesület önkéntes munkatársai intézményt
építettek ki Magyar Kulturális Központ
néven. Itt a gyermekek különféle műsorait, az ifjúság szórakozó és táncestéket, irodalmi műsorokat, kiállításokat,
filmklubokat, turisztikai találkozásokat szerveznek, és nem utolsó sorban
ugyanitt találkoznak a szebeni magyar
üzletemberek is.
Az egyesület vezetői a vidéken élő
magyarokra is gondolnak, így sok esemény a környékbeli településeken élő
magyarokhoz is eljut, például Vízaknára, Oltszakadátra, Mihályfalvára stb.

Ez is hungarikum: legényes. Bálint Zsé felvételei
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Bartha András Pusztina

„Menedékház” a Tázló partján

A

z 1989-es változások után a magyar nyelv
iskolai és templomi használata folyamatos igény volt a pusztinaiak (és számos más
csángó falu) részéről. Ez ügyben listák, közös
és egyéni kérelmek gyűltek a falusiak részéről, amelyekben a magyar nyelv használata
iránti igényünket tudattuk az egyházi és világi vezetőinkkel. Azonban kérvényeink süket fülekre találtak, folyamatosan elutasításra kerültek a tanfelügyelőség, az egyház,
az állami szervek részéről, sőt, sok esetben
meg is fenyegették a kérvényezőket, megalázták gyerekeinket. Ebből fakadóan ébredt
bennünk az igény, hogy házat kell vásárolni,
vagy építeni, amely egy közösségi ház szerepét töltse be, ahol akadálymentesen, kulturált körülmények között szervezhetjük oktatási és művelődési programjainkat.
Ez az igény 2000-től kezdett egyre jobban
körvonalazódni, ehhez hozzájárult az is,
hogy a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
(MCSMSZ) elindította az iskolán kívüli magyar nyelv oktatási programját, és ezzel egy
időben számos iskolán kívüli tevékenységet
úgy a gyerekek, mint a felnőttek részére.
2002-ben sikerült egy telket is vásárolni, az anyagiakat a magyarországi Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM)
biztosította, a lebonyolító az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület (EMKE) volt. Újabb
pár évnek kellett eltelnie, míg végül 2005ben elindulhattak az építkezések, és 2006-ra
felépült az annyira áhított ház is.

Összefogással jött létre a pusztinai Közösségi Magyar Ház. A szerző felvétele
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Az építkezések befejeztével a ház konferenciák és kulturális találkozók részére
nyújtott helyszínt, iskolán kívüli oktatás
színtere lett, és számos közművelődési tevékenységnek nyújtott otthont.
A működtetésére 2007-ben egyesület alakult, amely igyekszik minél jobban kihasználni a ház adottságait. Az egyesület szervezésében erősödött az iskolai és iskolán kívüli
pusztinai oktatás, hagyományőrző csoport
alakult a gyerekek valamint a felnőttek részére, tagjai számos erdélyi és magyarországi
kulturális rendezvényen mutatták be hagyományainkat, gyerekeink, fiataljaink számos
kulturális versenyről tértek haza győztesen,
sok esetben elhozva az első díjat, csoportunkkal kétszer is szerepeltünk az Európai Parlamentben. Hagyománnyá váltak a házban
szervezett programjaink is: kézműves foglalkozások a gyerekekkel, a Pusztinai Zenetábor,
amelyet idén az V. alkalommal rendeztünk
meg, Lackó Katalin egykori pusztinai hagyományőrzőről elnevezett helyi népdalversenyünk is idén IV. alkalommal kerül megszervezésre, de szavalóversenyt is tartottunk már
három alkalommal, ahol gyerekeinket biztatjuk verstanulásra és előadásra.
Számos vendégcsoportot fogadtunk –
a ház alkalmas vendégfogadásra is – akiknek itthon mutattuk be közösségünket, hagyományainkat, iskoláscsoportok, színházi
társulatok, művészek és együttesek látogattak meg bennünket, majd hívtak minket is,
hogy vendégszerepeljünk programjaikon.
Mit tudunk nyújtani? Az ide látogatóknak
szálláslehetőséget, kulturális programot, idegenvezetést a faluban és a környező vidéken.
A ház alkalmas találkozók, konferenciák szervezésére is. Ha pedig minket hívnak meg, akkor gyerek, ifjúsági és felnőtt hagyományőrző csoportunk tud fellépni énekkel, zenével,
tánccal, hagyományaink bemutatásával.
Tevékenységeinkről, a ház nyújtotta lehetőségekről részletesen tájékozódhatnak honlapunkon is, amely elérhető a www.pusztina.ro címen.
Szeretnénk
megköszönni
mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy megépüljön a Pusztinai Magyar Ház, akik ilyen vagy
olyan módon hozzájárultak, hozzájárulnak a
működtetéséhez, akik támogatták vagy támogatják kezdeményezéseinket, programjainkat, tevékenységünket. Isten fizesse!

magyar házak

Vida Katalin Szilágycseh

Tövishátiak második otthona

A

Szilágycsehi Magyar Ház a város központjában álló emeletes épület, mely
1850 körül épült. Építtetője nevét nem
ismerjük, de egy 1882. május 4-én keltezett telekkönyvi bejegyzés szerint „…
a tulajdon jogvétel címén báró Bornemissza Károly javára bekebeleztetett”.
1994-ben az abrudbányai Bessenyei Gábor volt a tulajdonos. Az évszámot azért
is említjük, mert ebben az évben kezdeményezte a ház megvásárlását az
RMDSZ helyi szervezete. Ekkor Szilágycsehben még nem létezett támogatásra pályázó jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet. 1995-ben a zilahi
Szilágy Társaság sietett segítségünkre:
ők pályáztak, illetve az ő nevükben pályáztunk az Illyés Közalapítványnál, a
Határon Túli Magyarok Hivatalánál és
támogatott az RMDSZ országos elnöksége is. 1995. január 12-én kifizettük a
vételár első részletét, és megalakult
az első civil szervezet, a Tövishát Kulturális Társaság, melynek bejegyzése
két évig húzódott, míg végül 1997. június 11-én bejegyezték a társaságot, és

november 20-án kifizettük a vételár
utolsó részletét is. 1998-ban a Szilágy
Társaság a Tövishát Kulturális Társaságnak adományozta az épületet.
A Szilágycsehi Magyar Ház közösségi színtérként mindig is fontos szerepet
töltött be a város életében. Mivel az első
két évben kizárólag az RMDSZ városi
szervezete működtette a házat, a város
lakói utána is egy ideig RMDSZ-háznak
nevezték. Aztán a magyar közösség hamar megszokta és megszerette a Magyar Ház elnevezést. Ez talán annak is
köszönhető, hogy már induláskor olyan
közösségi térről álmodtunk, mely befogad, és nem kirekeszt. Éppen ezért
minden civil szervezet itt lelt otthonra.
Itt működik a Tövishát Kulturális Társaság, a Berekenye Ifjúsági Társaság,
a Gyulaffy László Cserkész Szövetség,
az RMDSZ városi Szervezete, a Szilágycsehi Ifjúsági Tanács, a Remény–Speranţa Közbirtokossági Társulat. De a
Ház minden Szilágycsehben élő számára nyitva áll, és befogadja a helyiek kezdeményezését. Igaz, az elején kis
tájegységben gondolkodtunk, szerettük
volna kiterjeszteni a tevékenységi területünket a Tövishát olyan falvaira is,
ahol nincs Művelődési Ház, illetve ahol
igény mutatkozik kulturális és művelődési szolgáltatásokra. Ez az elképzelés azonban nem valósult meg, mert az
időpontok egyeztetése és a kapcsolattartás is nehézkesnek bizonyult, így a
kezdeti lelkesedés után a közös munka
hatékonysága csökkent.
A Házat a Tövishát Kulturális Társaság tartja fenn, minden munkát,
szervezést, tevékenységek előkészítését, mozgósítást a kuratórium, illetve
az önkéntesek végezik. Fizetett alkalmazottunk nincs. Az évek során bebizonyítottuk, hogy a Tövishát Kulturális Társaság alkalmas a Magyar Ház
működtetésére. Erőnk egy részét fenntartási munkálatokra és kapcsolattartásra fordítjuk, és mind kevesebben
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Az Arad–Szilágyság találkozás résztvevői

akadnak, akik vállalják, illetve vállalni
tudják e feladatokat.
A szép és esztétikus környezet mindig védjegye volt az épületnek, ezt szeretnénk a jövőben is megtartani. Éppen
ezért folytonosan keressük a pályázási lehetőségeket, hisz állandó karbantartási, illetve felújítási munkálatok
és infrastrukturális fejlesztés szükségesek. Az ilyen célú tevékenységünket
leginkább a Szülőföld Alap, illetve a
Communitas Alapítvány támogatta.
Természetesen tudatában vagyunk
annak, hogy egy közösségi ház semmit
sem ér, ha üres. Ezért elsődleges feladatunknak tekintjük a művelődéssel
kapcsolatos tevékenységek szervezését,
helyi művelődési és kulturális értékek
felkutatását, őrzését és továbbadását.
A rendezvény viszont nem cél, hanem
eszköz. A Magyar Ház egyik legfontosabb szerepét éppen abban látjuk, hogy
cselekvésre készteti, mozgósítja a közösség tagjait. Tapasztalatunk szerint
a tövisháti embernek, de talán általában is, szüksége van a közösségi munkába való bekapcsolódásból fakadó
hasznosság tudatra, az értelmes munkából fakadó önbizalomra, a valahová tartozás érzésére. Lehet, hogy ezért
leginkább olyan tevékenységekbe kapcsolódnak be a legtöbben, melyek a település történetéhez, hagyományaihoz,
kulturális értékeihez kötődnek. Ilyen
volt például a Bornemissza család romos síremlékének felújítása 2013-ban.
Sokan bekapcsolódtak a munkába, ötletekkel próbáltak segíteni, sokan eljöttek az ünnepélyes átadásra is. Vagy
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említhetnénk a 2014-es centenáriumi
megemlékezést. Nagy fájdalma a szi
lágycsehieknek, hogy nincs a városban egy első világháborús emlékmű,
és egy sor sincs arról sehol, hogy a szi
lágycsehiek is ott voltak a Nagy Háborúban, sokan életüket adták a harcokban, a leszármazottaknak pedig csak
a megsárgult fényképek és az elmosódott sorok maradtak. Lassan a nevek
is kihullnak a kollektív emlékezetből.
Válaszként a közösségből jövő igényre

összegyűjtöttük és augusztusban kiállítottuk az első világháborús tárgyi emlékeket. Sokan eljöttek a hősök emléke
előtti főhajtásra, és még mindig sokan látogatják a kiállítást. Ugyancsak
kedveltek a történelmi témájú, azaz a
település történetéhez kötődő előadások. Ilyen volt Sipos Gábornak (EME) a
Drágffy családot bemutató, illetve Bibor Máténak (ELTE-Budapest) Gyulaffy
László és Gyulaffy Lestár életútját felvázoló előadása.
Törekvésünk, hogy a kor kihívásaira reagálva színes, változatos műfajú programokat készítsünk, a Magyar
Házban a közösség tagjai pedig értékre,
minőségre és nyitottságra találjanak.
2014-ben sikeres tudományos előadásnak adtunk otthont: Dr. Freund Tamás
világhírű agykutató professzor, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója Agyhullámok
– memória – kreativitás. Belső világunk és az információ-robbanás hatásai című előadását hallgattuk.
Mindennapi tevékenységünk azt
mutatja, hogy a feladatkörök az igényekkel párhuzamosan folyamatosan
változnak, átszíneződnek. 2013-ban
többször előtérbe került az igény, hogy
emlékezzünk meg Szent István királyunkról. Programtorlódás és az anyagi
keret szűkössége miatt nem volt rá lehetőség, de fejtörést okozott a tevékenység formája is. 2014 augusztusában
viszont nagy sikerű rendezvényre hívtuk a közösséget. A program ötletét az

A szilágycsehiek első világháborús emlékeiből létrjött kiállítás

magyar házak

Szvorák Katalin előadóművész Szilágycsehben

István király által alapított pannonhalmi bencés monostor szolgáltatta, ahol
augusztus 20-a előestéjén a középkori
bazilikában egy színész és egy improvizatív zenész kíséretében előadják az Intelmek teljes szövegét. Szilágycsehben
Újhelyi Kinga színművész és Gyűlvészi
Péter, karigazgató, mindketten a Debreceni Csokonai Színháztól, a magyar
szellemtörténet egyik legtöbbet idézet
szövegét, az Intelmeket élő és hangzó
szövegként kezelve egy különleges improvizatív előadást hoztak létre. 2014ben ugyancsak új programként jelent
meg kínálatunkban az aradi vértanúk
emléke előtti főhajtás, mely eddig csak
a diákokra fókuszált. Válaszképpen a
közösségben elhangzott javaslatra hivatásos művészeket hívtunk meg az
idén. A zsúfolásig megtelt Magyar Házban László Zita színművész és Hencz József zeneszerző a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának
művészei voltak a vendégeink. Meghívottaink rendkívüli pódiumműsorral
emlékeztek, és emlékeztettek azokra a
hősökre, akik végigharcolták a szabadságharc csatáit, és a dicsőség és kitüntetések helyett akasztófa vagy enyhébb
büntetésként golyó jutott nekik.
A fentiekben új tematikájú és formájú
rendezvényeikről beszéltünk, természetesen a jól bejáratott és népszerűségnek
örvendő tevékenységek ezek mellett,
vagy ezekkel párhuzamosan zajlottak.
Minden év január 22-én, a Magyar Kultúra Napján kezdjük közművelési munkánkat és a decemberi könyvvásárral
zárunk. Igyekszünk minden korosztályt

megszólítani tevékenységeikkel. Diákjaink műveltségi vetélkedőkkel, irodalmi versenyekkel vannak jelen programpalettánkon. Nem mondtunk le a
megszokott könyves napokról sem, bár
mind kevesebb a vásárló. A Művelődés,
a Kriterion, a Mentor könyvkiadókkal
szervezünk közös programokat. A Szilágycsehi Magyar Ház hiánypótló tevékenységeket is szervez. A településen
nincs címzetes rajz-, illetve zenetanár
az iskolákban. Képzőművészeti kiállításokra és zeneestekre hívjuk a közösség
tagjait. Az elmúlt években volt Kodály-,
Erkel- és Liszt-estünk. Ezeken az alkalmakon Kővári László, Gáspár Attila zilahi zenetanárok, illetve Pitti Katalin
és Szvorák Katalin, valamint a szilágysomlyói Szederinda citera együttes volt
a vendégünk.
A Ház sajátos programjain kívül,
vagy azokkal párhuzamosan más tevékenységek is folynak ebben a közösségi
térben. Itt próbál a Berekenye Diákszínjátszó Csoport a nyári táborozások alakalmával vagy a Partiumi Diákszínjátszó Fesztiválra is készülnek itt, a DOZ
amatőr könnyűzenei együttes próbái is
itt zajlanak.
Szólni kell a településen, a megyében,
illetve a megye és országhatáron kívüli
civil szervezetekkel, egyetemekkel, intézményekkel való együttműködésről
is. Az évek során számos alkalommal
szolgáltak nálunk egyetemi tanárok a
Babeş-Bolyai Tudományegyetemről, az
Erdélyi Múzeum Egyesülettől, a Debreceni Történeti Intézettől, az Eötvös

Loránd Tudományegyetem Könyvtárától. Együttműködtünk határon túli
civil szervezetekkel, a baktalórántházi
A zene mindenkié egyesülettel, a budapesti Garabonciás egyesülettel és a
szilágysomlyói Báthor y István Alapítvánnyal. A közös programok jelentősen
csökkentették egy-egy tevékenység
költségét. Bár a településen alig akad
magyar vállalkozó, és a tőlük befolyó támogatás is igen csekély, a jövedelemadó 2 százalékának a felajánlásából származó összeg is kevés, eddig
még nem sújtott a Ház bérbeadásának
anyagi kényszere. Programjaink ingyenesek, könnyen elérhetőek és a Ház
működtetésének, illetve a programok
szervezésének költségeit pályázati támogatásokkal biztosítjuk. Pályázati forrásaink: a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, a Balassi Intézet, a
Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ, a Nemzeti Együttműködési
Alap. Egyes programoknál a hozzáadott
érték nagyobb, mint a pályázatokon
nyert anyagi támogatás. Itt azokra a
közösségi emberekre gondolunk, akik
bérmentve segítenek. Minden ilyen alkalommal tapasztaltuk a helyi közösség teremtő erejét. Ezek az alkalmak az
emberek társas identitását is képesek
fenntartani és megőrizni. Meggyőződésünk viszont, hogy a Magyar Házban
zajló közművelődési és kulturális munka hatékonyságát növelné, ha fizetett
alkalmazott szervezné azt, aki több időt
és energiát tudna fordítani a közművelői munkára.

A felújított Bornemissza-sírok. Fényképek: Szilágycsehi Magyar Ház
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Széman Rózsa Szilágysomlyó

Magyar kultúra
a Somlyó aljában

A

z Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület az Illyés Közalapítvány segítségével 1993-ban házat vásárolt Szilágysomlyón. Nyolc éven keresztül, 2001-ig
a ház megyei EMKE-házként működött,
Simonffy Irén vezetésével. Ez idő alatt
nagy átalakítások nem történtek az
épületen, de volt könyvtár, két előadóterem, vendégszoba. Nyelvtanfolyamok
indultak, ami abban az időben, az évtizedekig tartó tilalom után igen-igen
fontos és jelentős dolog volt. Ez éveken
át zajló programja volt a háznak. Elsősorban német és angol nyelvtanfolyamokat tartottak, ez utóbbit alap- és középfokú vizsgalehetőséggel. Ezen kívül
számos képzőművészeti kiállítás, író–
olvasó találkozó, színházi és stúdió jellegű előadások szervezése kötődött az
EMKE-ház működéséhez. Nagy hátrány
volt azonban, hogy – vezetője zilahi lévén és somlyói munkatársa nem volt –
a Ház és könyvtára sem volt rendszeresen nyitva.

Gyermekeknek is szólnak az EMKE–Magyar Ház rendezvényei
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2001-ben volt vezetőváltás, hivatalos bejegyzésre 2002-ben került a szervezet, ekkor vált hivatalosan is önálló
intézménnyé. A megyei EMKE-ház név
elmaradt és helyi szervezet alakult
EMKE–Szilágysomlyó és vidéke néven.
Jelentős felújítási, átalakítási munka
vette kezdetét, mert a ház nagyon elhanyagolt állapotban volt már a megvásárlásakor is. A meghosszabbított
nyitvatartás, a kibővített programok
halaszthatatlanná tették a felújítás átgondolását, megtervezését és megvalósítását. Vezetékeket kellett cserélni,
falat, tetőt felújítani, tereket bővíteni,
nagyobb számú közönség befogadására is alkalmassá tenni. Ugyanakkor a
bútorzatot is meg kellett újítani, kibővíteni.
Mára a Magyar Ház több szervezetnek is otthont nyújt, a fenntartási költségeket közösen fedezik az együttműködő magyar szervezetek. Itt működik
a Báthory István Alapítvány, az alapítvány könyvtára, Információs Iroda, az
RMDSZ helyi szervezete, a szenátori
iroda.
A napi nyolcórás rendszeres nyitvatartás jelentősen hozzájárul ahhoz,
hogy a lakosok megismerjék, megszeressék a Házat, tudjanak a programokról, vegyenek részt azokon, járuljanak
hozzá, vagy új programokat hozzanak
maguk is. Természetesen a mindennapi működésen túl ezek a szervezetek rendezvényeik jelentős részét is itt
tartják.
A programok igen változatosak, minden korosztályt és érdeklődési kört
igyekeztünk kielégíteni. Az első években nyáron anyanyelvi táborokat szervezett a Ház, ahol csángó gyermekek ismerkedtek a környékkel, gyakorolták a
magyar nyelvet, kézműveskedtek. Folytatódtak az angol nyelvtanfolyamok,
számítástechnikai oktatás zajlott.
Több éven át, az önálló Magyar Iskola
megalakulásáig itt tartotta heti rendszerességgel az alapítvány Játékkuckó

magyar házak

A szilágysomlyói EMKE–Magyar Ház

csoportja a játszóházas foglalkozásait,
vetélkedőit, egyéb rendezvényeit.
Az évek során több mint nyolcvan képzőművészeti kiállítás, számos
könyv- és folyóirat bemutató, író–olvasó találkozó kapott teret a Házban.
Időseknek Teaházat, minden korosztálynak szóló színvonalas Irodalmi Kávéházat szervezünk, többször volt találkozóhelye a Magyar Ház a helyi magyar
vállalkozóknak, a Diáktanácsnak, a pedagógusoknak.
Itt tartja állandó üléseit a Báthory
István Alapítvány kuratóriuma és a helyi képviselők tanácsa is.
Sok év, sok munka, sok pályázat, sok
önzetlen segítség után, immár sokkal
jobb körülmények közt tervezhetünk
és bízhatunk abban, hogy maradhat
ez a ház továbbra is nyitott, maradhat
magyar szigete Somlyó és környéke
közművelődési, művészeti, közösségi
életének. Programjainkat, a ház fenntartását, javítását is elsősorban pályázatok útján próbáljuk megoldani, de
köszönettel veszünk mindig minden
egyéb anyagi vagy természetbeni, emberi erőforrás által biztosított segítséget is.
Az állagmegőrző és felújítási munkák ma is rendszeresek. Teljesen fel
lett újítva a tető, a villanyhálózat, kiállítóteremmé alakult a két egybenyíló lakószoba, megtörtént a bejárati

ajtók cseréje, megkezdődött a fűtésrendszer felújítása is. A benti hálózat
nagyrészt már elkészült, idén tovább
folytatjuk, s ha a Csorgó utcába is eljut a gázvezeték, amint azt újabban ismét megígérték, akkor csatlakozhat a
Magyar Ház is hozzá. Ez újabb lendületet adhat a ház életének, hiszen egy
folyamatos hőmérsékletszint tartása
több helyiség egy időben való kihasználását, működését is lehetővé teheti,

nem is beszélve a könyvtárban lévő
könyvállomány és bútorzat állagának
megőrzéséről.
A város magyar lakosságának egyre
csökkenő száma miatt különös gondot
kell fordítanunk arra, hogy minél nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényeket, lehetőségeket tárjunk az
emberek elé, melyekkel talán még e
folyamat megállításához is hozzájárulhatunk.
A lelkes, önkéntes szerepvállalás, az
építő értelmiségi hozzáállás, a magyarságtudat, közösségi hivatástudat nagyon szükséges és fontos, hosszú távon
azonban csak erre építeni nem lehet.
A pályázati rendszer is hasznos, de teljesen kiszámíthatatlan.
Jó helyzetben vannak azok a civil
szervezetek, amelyek valamilyen önkormányzati támogatásban részesülnek. Ezek száma azonban igen kevés,
és az sem a közművelődési szervezetekre jellemző. Ez utóbbiak fennmaradásához szükség van háttérként egy erős
intézményrendszerre, hozzáértő közművelődési és ugyanakkor jó gazdasági
szakemberekre is, akik hozzáértéssel,
jó ötletekkel segíthetnek a szervezetek
fenntartásában. A nyugati világban
nem ritka a mecénások támogatása
sem egy-egy civil szervezet életében;
nálunk még ez a gondolat talán kissé
idegen, de bízunk benne, hogy előbbutóbb itt is meghonosodik.
Biztos hittel kell építenünk szervezeteinket, mert bármilyen rohanó is
a világ, a civil szervezetekre, az emberek találkozására, gondolatváltására,
együttesen megtapasztalt élmények
átélésére mindaddig szükségünk van,
míg nem válunk teljesen gépiessé.

A Báthory István-könyvtár. A szerző felvételei
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Kémenes Lóránt Tür

Hazatérők otthona

A

mikor a lap főszerkesztője arra kért,
hogy írnék a Türi Magyar Házról, szinte mindenem tiltakozott, mert erről a
szórványbéli Házról és belakóiról nem
írni és nem konferenciázgatni kell, hanem közéjük kell jönni, és itteni élményekkel gazdagodva belátni: nincs még
minden elveszve.
Aztán mégis kötélnek álltam, és
igyekszem egészen egyszerűen, barokkos 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 szórványba Magyar Ház, oda, ahol pár év
múlva magyar szó sem lesz?
Mindig voltak és lesznek főállású
vészharangkongatók, akik abból élnek,
hogy bebizonyítsák: csak aprókat érdemes lépni, helyenként pedig lépni sem
kell, csak asszisztálni a magyar szó ravatalánál. És mindezt természetesen
díszmagyarban…
Nos, elmondhatom, hogy a közép-dél-erdélyi Türben lassan itthon

A türi Magyar Ház a felújítás kezdetén
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kezdünk lenni. A türiek közül néhányan már ki is merik mondani, milyen
érzésekkel várják azt a napot, amit húsvétkor bejelentettem, mikor is átadjuk
küldetésének a Magyar Házat. Akkor
úgy fogalmaztam, hogy van feltámadás népi, nemzeti és közösségi szinten
is. Azóta pedig minden vasárnap elhangzik újra meg újra, hogy van feltámadás. És erre a feltámadásra nagyon
sokan egészen hitelesen készülnek,
teljesen „evangéliumi módon”, pontosan úgy, mint az apostolok: óriási rettegésben. 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 ültük 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 fekete autó. A múlt árnyai köszönnek vissza
ezekben a félelmekben, ha magyarul

magyar házak
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 látom, hogy az én személyes jelenlétem
itt ahhoz hasonlítható, ami a kórház
intenzív osztályán történik: nem kérdik meg a beteget, hogy adjanak-e infúziót vagy sem, hanem egyszerűen
beszúrják a tűt a vénába. Na most, ha
magamat valahol el kellene helyeznem
ebben az állapotban, akkor azt mondanám, hogy ez a tű vagyok, ami szúr,
mese nélkül szúr, viszont egy olyan parányi cső is egyben, amelyen keresztül
élet áramlik a szervezetbe. Az életet,
azt kapom, és amit kapok, azt próbálom „átengedni magamon”, és tovább
juttatni. Ennél több feladatom és szerepem itt nincs. Ha ez az értelmezés átvált valami másba, akkor jön az önaranyozás, az allűrözés, amitől igyekszem
távol tartani magam. Igenis, tudom,
sokszor „szúr” az én jelenlétem, de ettől
nem rettenek vissza, mert lehet, hogy
más módon nincs gyógyulás. Nekem az
a dolgom, hogy amit kapok, azt hagyjam átáramolni magamon, ne hagyjam, hogy megrekedjen bennem, nem
nekem kell kigondolni, hogy mikor, mit
és mennyit adagolok. Az „adagoló” rajtam kívül van, az egy másik kéz, ő tudja, hogy mennyit kell adagolni.
Valljuk be becsülettel, egyikünk
sem lelkesedik azért (ha csak nem kábítószer-függő), hogy őt szúrják. Pedig
tudva tudja mindegyikünk, hogy bizonyos gyógyítások tű által a leghatékonyabbak. 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: fertőzött, és ne engedjék, hogy fertőzzön. Ez
azonban a félelem hangja, ami nem,
hogy nem hiteles, de egy egészséges
kapcsolatrendszerben ember és ember, Isten és ember között elképzelhetetlen is.
És lám, születnek az első változások: egyre többen hagyják magukat
megsimogatni, hagynak belépni az ő
lelki intim szférájukba. A kapcsolatunk nem egy felszínes plébános-hívő
viszony, ami egy rideg irodában zajlik,
ahová a hívek csak azért jönnek, hogy
kifizessék az egyházadót. Amúgy ettől

Amikor még építőtelep volt a Magyar Ház udvara

el is határolódom, én nem vagyok adóhivatalnok. 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 hallották, hogy itt valami történik. Számomra nagy öröm, hogy vannak olyan
családok, amelyek idegeneket is befogadnak, elszállásolnak egy-két éjszakára. 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, felépítünk 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 milliókat, csak azért, hogy cicomázzák, és
megőrizzék haláluk napjára, mert akkor biztosan oda visznek be mindenkit,
a tisztaszobába. És olyan jó látni, hogy
ahol kinyílnak az ajtók, oda élet költözik be.
Ide, a felújítás alatt lévő Magyar
Házba is folyamatosan élet költözik.
Még romjaiban is előadásnak, fotókiállításnak, gyermekrendezvényeknek
ad helyet. Igen, mert nem hiszünk abban, 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
folyamatában látják a változásokat, a

napról napra való fejlődést, és talán érzékenyebbek 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 betiltásáig, visszaemlékezve hálát adnak,
hogy az Alma Mater, aminek köszönhetik identitásukat, ma újra a közösség szolgálatában áll, és nem egy
idegen nemzetcsoport óvodájaként bitoroltatik.
E Magyar Házban a tervek szerint
kulturális rendezvényeket, táncházakat, nyári ifjúsági táborokat, szórványtalálkozókat is tartunk majd. És itt működik majd a hétvégi magyar iskola is
azon gyerekek számára, akik vegyes
családban élnek ugyan, de nem beszélnek magyarul. Ugyanis itt szinte kizárólag 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 beszélhetnék, ahol a gyermek két nyelvet, két
kultúrát sajátít el. De nem ez történik,
a magyar nevű gyermek azzal szembesül, hogy kiejthetetlen a neve, amikor
kérdezik, szégyenkezve mondja a nevét, mert nem tudja úgy kiejteni, mint
a nagyszülei. Teher lett neki az, hogy ő
magyar (is). Itt tehát teljes egynyelvűségre vagyunk utalva, ami nem méltó
a hétszáz éves múltunkhoz. Bízom abban, hogy tudatos, kitartó lépésekkel
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vissza tudjuk csempészni a magyar
nyelvet.
A szórványban leggyakrabban azzal
a felfogással találkozom, hogy ehhez a
gyermekeket kell „megfogni”. Én ezt cáfolom. Nem tudok a gyermekekre építeni mindaddig, míg a családban lévő
„ősgyökeret” nem győztem meg arról,
hogy amit ő továbbad – ami a gyökérből
fölmegy a száron át az ágakba és a levelekbe –, az magyar legyen. Éppen ezért
nagyon fontosnak tartom a hetven év
fölöttiek lelki, szellemi és fizikai gondozását. Ők a nagyszülők, akik még képesek arra, hogy a hazaérkező unokához
magyarul szóljanak. A középnemzedék
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 „szívtak 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 érzését az unokáiknak. Nekünk tehát ezt
az idős korosztályt kell támogatnunk,
mert ők a mi utolsó bástyáink, a leghitelesebb 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 ember emlékei el kezdenek élni, azok diktálnak. A gyermeknek ugyan idegen
lehet mindaz, amiről a nagymamája
mesél (a magyar hagyományokról és a
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Bejárat a tornác felől

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 indult Összetartozunk székely-szórvány
programot, azt, hogy Székelyföld, a „nagyobb testvér” a kisebbik mellé odaálljon, és próbáljon a „hónunk alá nyúlva”
segíteni. Jó tudni, hogy a Kovászna Megyei Tanács fontosnak tartja a mi régiónkkal való partnerkapcsolatot, melynek révén több kulturális rendezvény,

előadás jött el ide hozzánk. Meggyőződésem, hogy minden idehozott magyar
szó „jó földbe hull”. Abban hiszek, hogy
egyre több magyar szó-magot kell itt elültetni. Hogy milyen időjárás következik rá, és mikor jön a termés? Ez már
nem csak a mi dolgunk.
De emellett egyre több jó szándékú
magyar ember áll mellénk, akár kétkezi munkával, akár szerény adományával. Lehetetlen volna mindenkit felsorolni, ezért csak azt mondom: isteni
szent csoda, ahogyan teljesen ismeretlen emberek is rádöbbennek arra, hogy
jó dolog segíteni. Minden lejnek, minden forintnak örülünk. Minden erdélyi,
anyaországi és kárpát-medencei támogatás, felajánlás, minden biztató szó
azt jelzi, hogy az emberek érzik: milyen
nagy dolog egy kicsiny kis szórványközösség élni akarása, és ezt az élni akarást segíteni próbálják. Ki kell emelnem
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 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, hanem itt hagyjunk magunk után egy
olyan reménységet, amelyet – bízom
abban – a türiek utánam is élettel töltenek meg. És ennek a reménységnek
hosszú éveken át az marad a neve: Türi
Magyar Ház.

magyar házak

Doboly Beatrix Vajdahunyad

Hunyadiak új fészke

H

a Vajdahunyadról esik szó, van, akinek a Hunyadiak vára, van, akinek a
vas- és acélkohászati központ jut eszébe. És vannak, akik az itteni, a dél-erdélyi szórványban élő magyarokra is
gondolnak. Ahhoz, hogy gyermekeink,
unokáink az anyanyelv, a magyar kultúra, hagyományaink, történelmünk,
irodalmunk szellemében, ismeretében,
szeretetében és tiszteletében nőhessenek fel, lépnünk kellett. Azért hogy elbátortalanodott, kishitű társainknak is
reményt és bátorságot adjunk, rögtön
a változások után elkezdtük a közösségépítést. 1990. január 3-án létrehoztuk
az RMDSZ helyi szervezetét magyarságunk érdekvédelmére, 1993 tavaszán
az EMKE helyi szervezetét nyelvünk,
kultúránk, hagyományaink ápolására, közművelődésünk megszervezésére,
1994-ben pedig a Hunyadi János Humanitárius Társaságot (HJHT), sajátosan
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vajdahunyadi gondjaink hathatós megoldására.
Kezdetben a volt Ferenc-rendi kolostor földszintjén szorítottak nekünk helyet, itt hoztuk létre a város egyetlen
magyar nyelvű közkönyvtárát, amelyet
az EMKE és a HJHT működtetett önkéntes könyvtárossal, valamint ökumenikus magyar óvodát, ingyenes orvosi tanácsadó jellegű rendelőt nyitottunk, és
ugyanott kapott helyet az RMDSZ és a
MADISZ is.
De már 1994 óta megfogalmazódott egy Magyar Ház létesítésének a
szándéka, intézményes létünk reális
megalapozásának és továbbfejlesztésének alapfeltételeként. Többrendeltetésű kulturális központot szándékoztunk létrehozni, és ez az 1998-99-es
évek legfontosabb célkitűzésévé vált
számunkra. Az első, kisebbik Magyar
Házat főleg testvérvárosunk, Szombathely, az Illyés Közalapítvány és az
angliai Mission Romania elnevezésű civil szerveződés, valamint helyi
adományozók és más támogatók segítségével sikerült megvásárolni, a
lényegében családi házat felújítani,
bebútorozni és élettel, tevékenységgel
megtölteni. 2000. május 28-án avattuk
fel, azóta a város magyar közösségének szolgálatában számos tevékenységnek ad otthont. Itt működik a közösségi iroda, amelynek felszerelése a
városunkbeli magyar civil szervezetek
rendelkezésére áll. E szervezetek: az
EMKE vajdahunyadi szervezete, a Romániai Magyar Pedagógusok Szervezetének helyi alakulata, a MADISZ, a
Hunyadi Magyar Vállalkozók Társasága (HUMAV), a HJHT (amely idéntől a
Diversitas nevet vette fel), a Harmónia
nyugdíjas klub és Összhang Nőegylet.
E két utóbbi jogi személyiség nélkül,
a többi szervezet önálló jogi személyiséggel működik.
A szociális jellegű orvosi rendelőben
városunk négy magyar orvosa vállalt
ingyenes szolgálatot. A vajdahunyadi
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Információs Iroda 2002 januárja óta
fizetett alkalmazottal a kedvezménytörvényről nyújtott tájékoztatást egy
ideig, majd önkéntesen folytattuk a
tájékoztatást, útmutatást a földtörvénnyel, jogi és egyéb érdekképviseleti
kérdésekkel, a könnyített honosítási
eljárással, űrlapkitöltéssel kapcsolatban. A Mikó Imre Kisebbségvédelmi
Hálózat helyi irodája is itt működik.
A MADISZ vajdahunyadi szervezete
saját tagjai számára ingyenes internet klubot működtetett a helyiségben.
A HJHT ökumenikus óvodája 2000-től
három tanéven át működött a Magyar Házban évente 12–18 gyermekkel, 2003 óta az óvoda az állami közoktatás intézményes keretein belül
folytatja tevékenységét. Időközben az
EMKE és a HJHT által létrehozott magyar közkönyvtárat is átköltöztettük e
kis Magyar Házba. Jelenleg közel 6000
magyar kötettel rendelkezünk, a létesítmény író–olvasó találkozóknak,
könyvbemutatóknak, olvasó maratonnak, irodalmi esteknek, szavalóversenyeknek ad otthont.
A kulturális, ifjúsági, szociális és
egyéb közösségi tevékenységek háttérbiztosításának céljából az ingatlan
továbbépítése, bővítése szívügyünkké vált. Kinőttük a kis Magyar Házat.
Winkler Gyula kezdeményezésére saját források, Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata, különböző alapítványok és jótevők támogatását felhasználva a Corvin Savaria Társaság
elkészítette a Magyar Ház fejlesztési
terveit. A munkálatok 2003 tavaszán
kezdődtek meg, az új épületet 2007.
november 13-án avattuk fel. A létesítmény konferenciatermet, ifjúsági és
kiállítási csarnokot, irodát, konyhát,
hálószobákat és zuhanyozókat is magába foglal. Jelenleg a Corvin Savaria
Társaság tulajdonát képezi, anyagi,
szervezési hátteret biztosítva a már
említett, haszonkölcsön szerződéssel itt működő civil szervezetek tevékenységének. A bútorozás, a fejlesztés
jelenleg is tart, bár az anyagi nehézségek sajnos nyilvánvalóak a működtetés terén is.
E szervezetek munkája szorosan
egybefonódik a közös cél érdekében:
hogy otthon legyünk a hazában, azaz
megmaradhassunk magyarnak itt, a
szülőföldünkön, sajnos, távol a tömb
magyarság kulturális központjaitól.
A közösségért munkálkodó ugyanaz a
15-20 ember tölti be a katalizátor szerepét a közös cél, megmaradásunk érdekében, akár érdekképviseleti, akár
kulturális, akár sajátosan helyi tevékenységről van szó. Egyházainkkal és
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iskolával-óvodával is állandó kapcsolatot tartunk fenn, mert szórványban
csak közösen lehetünk sikeresek.
A Magyar Ház teret és hátteret biztosít olyan közművelődési tevékenységek,
programok,
rendezvények,
konferenciák, fórumok szervezésére,
amelyek a szórványsorsot élő és önmagát már-már feladó vajdahunyadi
magyarság önazonosság-tudatának
felébresztését, megtartását célozzák,
egyúttal bizonyítva a magyarság minőségi jelenlétét városunk, megyénk
életében. Célunk felpezsdíteni a helyi
és megyei magyar vonatkozású kultúréletet. Teret nyújtunk azok számára, akik művelik a magyar kultúrát
– zenés, irodalmi előadásokra felkészítve őket, bevonva minden korosztályt. Hagyományos műsoros ünnepségeket szervezünk minden évben
március 15-én, anyák napján, gyermeknapkor, Szent István-napkor, szüretkor, október 6-án és 23-án, Mikuláskor, karácsonykor, szilveszterkor,
farsangban, hogy csak párat említsünk.
Keretet nyújtunk azok számára is,
akik fogyasztói az anyanyelvű művelődésnek, biztosítva számukra a minőségi együttlétet, a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltésének lehetőségét
magyar nyelvű, önerőből teremtett
könyvtárunk, értékközpontú video- és
hangtékánk segítségével. Az 1993-ban
indított magyarságismereti népfőiskolánkat a Magyar Házban Kisenciklopédia néven folytattuk havi egy-két
szabadegyetemi előadás szervezésével,
irodalmi, történelmi, művészettörténeti, honismereti, hagyományőrző, tudományos-ismeretterjesztő, valamint
gyakorlati
hasznú,
megélhetéshez
szükséges jelleggel. Fő célunk tartani a
lelket minden korosztályban, minden
magyar kisközösségben, de főleg diákjainkba, ifjúságunkba egészséges nemzeti öntudatot önteni.
Ezért szervezünk vetélkedőket, vagy
készítjük fel diákjainkat, és szervezzük
meg részvételüket regionális és országos vetélkedőkön, vers- és prózamondó
versenyeken, támogatjuk részvételüket
tematikus táborokban. Író–olvasó találkozókat szervezünk, hazai és külföldi előadókat, együtteseket, társulatokat
hívunk meg, partnerkapcsolatokat ápolunk, fejlesztünk.
Szervezeteink összefogásával 2002ben a vajdahunyadi várkastély szom
szédságában lévő református mű
emléktemplom
kertjében
sikerült
Petőfi-emlékművet emelnünk, a Magyar Ház falán pedig Hunyadi Jánosdomborművet
avattunk
2010-ben.

Eddig 15 alkalommal szerveztük meg a
Hunyadi Kulturális Napok elnevezésű
fesztivált. 2010-től immár ötödik éve a
Hunyad Megyei Magyar Napok néven
a megye minden magyar szempontból
fontos településének megmozgatásával országos hírűvé sikeredett. Takács
Aranka lendületes, lelkes szervezése
által az egész megyét átfogó – tavas�szal, illetve nyár elején megszervezett
– rendezvénysorozat keretében teremtünk több mint egy hét magyar világot
itt, ahol ezt sokan akár lehetetlennek
vélték. Idén május elseje és 9-e közötti
időszakra tervezünk közösségépítő rendezvénysorozatot.
E nagyszabású rendezvénysorozat
megmozgatta a Hunyad megyei kulturális élet állóvizeit, a helyi amatőr
és meghívott előadók, hagyományőrző és hivatásos művészek (színészek,
zene- és képzőművészek) bevonásával
megyénk számos helységében sikerült
megpezsdíteni kultúréletünket, több
ezer részvevővel.
Célunk a családi szellem, az itthon
maradás, az anyanyelv megtartásának, a közösségi cselekvő együttlét
fontosságának tudatosítása és ezek
gyakorlására széles körű, változatos
programok szervezése, a hunyadi magyar tehetségek bemutatása koncertek,
változatos egyéni és közös kiállítások,
versenyek, könyvbemutatók, előadások
keretében. Számos tevékenységet szerveztünk a szórványoktatás és nevelés
területén.
A Magyar Ház álmaink, elképzeléseink központja, melegháza. A magyar
közösségért létezik, a magyar emberekről szól a magyar emberekért, elsősorban magyar emberekkel. Ugyanakkor szeretnénk magunk „megmutatni,
hogy látva lássanak”. A közösségépítés,
az egymásra találás és az együvé tartozás erősítése mellett a bátor, nyílt térre lépés, értékeink széles körű bemutatása, népszerűsítése, az interetnikus
párbeszéd és tolerancia megerősítése a
célunk.
Egyezményt kötöttünk 2003-ban a
Radio Color nevű helyi kereskedelmi
rádióval, ennek értelmében heti egy alkalommal 90 perc terjedelemben magyar nyelvű adást állítunk elő, amely
kábelen és földi sugárzással városunkban és a környékbeli magyarlakta településeken hallható. Önkéntesen részt
veszünk a Hunyad Megyei Hírmondó
szerkesztésében.
Már említett szervezeteink rendezvényei által a Magyar Ház és a hunyadi
magyar közösség tevékeny, és számára
van remény, van jövő, főleg, ha továbbra is összefogunk.
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Lakó Éva Zilah

Huszonkét év
a közösség szolgálatában

A

A zilahi EMKE-ház

Meszes hegység lábánál fekvő Zilah az
évszázadok folyamán a kisvárosokra
jellemző gazdasági-társadalmi változásokon ment át. A mezőgazdasággal,
állattenyésztéssel, szőlőtermesztéssel
foglalkozó kis jobbágytelepülés 1370ben vásártartási jogot nyert, s ezzel
a környék központi településévé vált.
Fejlődését gyorsították a magyar királyoktól és erdélyi fejedelmektől kapott
privilégiumok, kiváltságok. 1473-ban
már oppidum (mezővárosi) státusszal
rendelkezik. Várossá szerveződésének
egyik jele a különböző kézműves ágak
fokozott jelentkezése és ezek szakmai
szervezetekbe, céhekbe való tömörülése. A 17. század elején a várost szervezési
szempontból négy kalandos szervezetre osztották a település négy főutcája
és ezek mellékutcái szerint. A kalandos
utcaszervezeteknek (mai szóval élve:
utcai önkormányzatoknak) jól meghatározott feladatai voltak mind a közösség, mind pedig a városi vezetőség
és az egyház felé. Ez a városvezetési

forma jól működött a 20. század elejéig és nagyban hozzájárult Zilah szervezett fejlődéséhez, a kispolgári jellegű
város kialakulásához s annak minden
vonzatához. A szellemi élet is otthonra
talált a református iskola megalakulásával, aminek pecsétje 1646-ból való,
s ami később Református Wesselényi
Kollégium néven vált ismertté. Az iskolában számos szellemi nagyságunk
tanult, például Ady Endre, Bíró Lajos
és még sokan mások, könyvtára pedig
unikumokat is rejteget. A 19. század végére Zilah valóságos iskolavárossá nőtte ki magát: az elemi iskolákon kívül
tanító- és óvónőképző, tanonciskola,
polgári fiú- és leányiskola működött a
városban, amelynek vonzásköre egész
Nagykárolyig terjedt.
A város szellemi, művelődési élete
fellendült és megerősödött a kiegyezést (1867) követő években, különösen
az után, hogy Zilah Szilágy vármegye
központja lett. Sorra alakultak a különböző egyletek, köztük a Wesselényi Egylet (az 1880-as évek végén emléktáblát
helyezett Sződemeteren Kölcsey Ferenc
szülőházára), vagy az Erdélyi Múzeum
Egyesület, amely tudományterjesztő estéket szervezett és megkezdte egy
helyi múzeum anyagának gyűjtését (a
mai megyei múzeum ezzel a gyűjteménnyel indult!). Az iparos fiataloknak
műkedvelő színjátszó csoportja volt, sőt
kézzel írott újságot is kiadtak ki Nefelejts címen. Dalárdák működtek és
rendszeresek voltak a zenés-verses estéket követő jótékonysági bálok.
Az 1880-as évektől a művelődési palettát színesítette a kolozsvári színtársulat gyakori előadása. A színtársulat
tagjai egy-egy ilyen alkalommal huzamosabb időt töltöttek a városban, élvezve a város polgárainak vendégszeretetét.
A lelkes közönség mellett az előadások színhelye biztosított volt a Vígadó
freskókkal díszített színháztermében.
A vármegye életéről, benne a művelődési eseményekről is, hű képet nyújtott a
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Szilágy hetilap. Akik pedig olvasni akartak, könyveket kölcsönözhettek a Ref.
Kollégium, az Iparos Egyesület vagy a
református egyház könyvtárából.
Zilah kiegyensúlyozott polgári életének első nagy törését Trianon okozta,
majd a II. világháború utáni helyzet,
ami nemcsak gyökeres gazdasági változást hozott, hanem a város etnikai
összetételének fokozatos megváltozását is, a többségből kisebbség lettünk!
Ennek folyománya volt a magyar művelődési élet intézményeinek megszüntetése. A panellakások tömkelegébe
szétszórt régi zilahiak közössége szétesett, megsemmisülni látszott mindaz,
amit az évszázadok reánk örökítettek.
Sokan éreztük úgy, hogy csak vegetálunk, dróton rángatott figurái vagyunk
a szocialista rendszernek. Ekkor jött az
1989-es változás, az önmagunk és egymás keresésének ideje.
Az 1989. decemberi események utáni
lehetőséget felismerve, a kolozsvári értelmiségiek egy csoportja megszervezi a
brassói találkozót, ahol elhatározzák a
nagy múltú EMKE újraszervezését s az
országos hálózat kiépítését, a szétzilált
magyar közművelődési élet felélesztését. Zilahon a református templom kistermébe összegyűlt értelmiségiek 1992.
június 23-án egyhangúlag csatlakoztak
az országos EMKE elképzeléseihez, és
kimondták a városi EMKE megalakulását. Ekkor kerül sor az 5 tagú vezetőség
megválasztására is: Szabó Vilmos elnök, Kui János, Lakó Éva, Szilágyi Sándor alelnökök és Bajusz István titkár.
1992 őszén, a magyar könyvtárak telepítési programjának keretében, a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány magyarországi támogatással
megvásárolt egy családi házat, amit
szerződés alapján meghatározatlan időre a zilahi EMKE használatába bocsátott. A szükséges átalakítás és felújítás
után az épület jelenleg két könyvtár
teremmel, gyűlésteremmel és mellékhelyiségekkel rendelkezik. A hivatalos
megnyitó 1993. szeptember 5-én volt,
amikor a zsúfolásig telt székházban köszönthettük az országos EMKE elnökét,
Kötő Józsefet, a Bukaresti Magyar Nagykövetség képviselőjét, Járai Istvánt, a
Heltai Alapítvány vezetőjét, Pillich Lászlót. A sok csillogó, avagy könnyes szem
az öröm kifejezője volt, hogy újra van
egy ház, ahol gyermekeink, fiataljaink
és egyáltalán minden zilahi magyar
erősítheti önazonosságát, megismerheti
és megélheti elhallgattatott kultúráját.
EMKE-tevékenységek, rendezvények
Már az első megválasztott elnökség fő célkitűzésének tekintette, hogy
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rendezvényeivel a város magyar közösségének minél szélesebb rétegét megcélozza. Ennek érdekében a gyermekeknek, fiataloknak szánt oktató jellegű
foglalkozásoktól a felnőtteknek szóló
tudományos, kulturális előadásokig az
EMKE igyekezett a sokrétű igényt kielégíteni. A helyi előadókon kívül, számos Erdély-szerte ismert személyiség
megfordult székházunkban az évek során. Gondolok itt elsősorban a Zilahra
szeretettel és hűségesen vissza-vis�szatérő dr. Egyed Ákos akadémikusra, de emlékezetes maradt a Murádin
Jenő művelődéstörténésznek, dr. Kozma Dezső irodalomtörténésznek, Skultéty Csaba, a volt Szabad Európa rádió
szerkesztőjének, Szilágyi István és Fodor Sándor íróknak, Szilágyi Bélának, a
Szilágyi Domokos testvérének, Tőtszegi Tekla néprajzkutatónak, Tóth János
muzeológusnak, Sógor Csaba Európai
Parlamenti képviselőnek az előadása,
vagy Thorma Mária magyarországi
előadóművésznek az Ady-estje. A zilahiak közül, akikre történelmi és irodalmi jellegű témákban mindig számíthatunk: László László, dr. Bajusz István,
Lóga Zsolt, Csiszár Zsuzsa tanárok, Szilágyi Sándor villamosmérnök, Nagy Attila műépítész, Lakó Éva muzeológus,
Fejér László szerkesztő.
Miről értekeztek az elmúlt években
az előadók? Néhány téma felidézésével
megpróbáljuk érzékeltetni a sokszínűséget. Történelemhez kapcsolódók:
A Rákócziak szerepe Erdély történetében; Kós Károly és a Kiáltó Szó; A nők
szerepe az 1848/49-es szabadságharcban; Erdélyi világjárók: Kőrösi Csoma
Sándor és Bölöni Farkas Sándor; Bethlen
Gábor – Erdély aranykorának kezdete;
Mátyást 555 éve választották Magyarország királyává; A zilahi Ref. Kollégiumtól a Silvania Főgimnáziumig; Hősök emlékezete – október 6; A nemzeti
kisebbségek kérdése az EU-ban; 100 éve
tört ki az I. világháború; A kommunizmus áldozatai – az érmihályfalvi csoport tragédiája; Régi zilahi kerámia; 275
éve hunyt el II. Rákóczi Ferenc; A Wesselényiek szerepe a Szilágyságban;
Wesselényi Miklós és a jobbágyfelszabadítás; Régi sírkövek a zilahi központi
temetőben; 110 éve hunyt el Fadrusz János; Ybl Miklós, a romantikus és a neoreneszánsz építészet nagymestere.
Az irodalmi estek sorozatot minden
évben Petőfi-est nyitja. Néhány más
irodalmi, kulturális jellegű téma: Emlékezés Zilahi Kiss Károly íróra; Wass
Albert – az utolsó interjú (vetítés); A nők
szerepe az irodalomban; Október 6. és
23. drámája az irodalomban; Szilágysági Hepehupa – Beke György 85 éves;

Az anyai szeretet a Kobak mesékben (30
éve halt meg Hervay Gizella); Anyák az
irodalomban az Ómagyar Mária-siralomtól napjainkig; 135 éve született Ady
Endre; Gárdonyi Géza és kora; Húshagyó kedd – népi szokások a Kárpát-medencében; Borban a kultúra – kultúrában a bor.
A gyerekek körében nagy sikere volt
a Csipike szerzőjével való találkozásnak, valamint a Benedek Elek mesedélutánoknak. Lelkes vásárlói voltak a
számukra szervezett gyermekkönyvek
vásárának. Az ifjakat a természetvédelmi, vetítéssel kísért előadások vonzották.
A zilahi EMKE tevékenységének külön színfoltját jelentik a könyvvásárral egybekötött író-olvasótalálkozók.
A Kriterion, a Művelődés, a Mentor kiadók gazdag könyvajánlatának nehéz
ellenállni.
A 2003-ban meghirdetett Rákóczi év
kapcsán vetélkedőt szerveztünk a középiskolásoknak Rákóczi évek 1703–1711
címmel. A nyertes csapat ajándékként
Rákóczi nyomába eredhetett Zsibó –
Szatmár – Majtény útvonalon. A kirándulásnak nagy sikere és jó visszhangja
volt. Erre alapozva hirdettük meg az Ismerjük meg szülőföldünk értékeit című
évi kirándulásainkat, ahol a résztvevők száma évről évre gyarapszik, korukat tekintve pedig az ifjaktól az idősekig terjed. A kirándulások célja épített
örökségünk megismerése, gyökereink
tudatosítása, és a szülőföldhöz, Erdélyhez való ragaszkodásunk erősítése. A jól
meghatározott útvonalak, tematikák
ezek voltak: Szilágysági műemlékek,
Kalotaszeg és kazettás templomai, Tasnád, Sződemeter – Kölcsey ünnepség,
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Nagykároly – Kaplony – Majtényi sík,
Kolozsvár – Válaszút – Bonchida – Szamosújvár – Dés, Petőfi nyomában:
Nagybánya – Koltó – Misztótfalu – Erdőd, Beszterce völgye: Bethlen – Somkerék – Beszterce. Csíkszeredában is jártunk, ahol nem csak a várost, hanem a
Munkácsy Mihály képkiállítást is meglátogattuk. A kirándulások megvalósítását nagyban segíti minden évben a
Communitas Alapítvány.
Székházunk nagytermében nemcsak képzőművészeti, hanem ismeretterjesztő, múltidéző kiállításokat
is szerveztünk. Gyönyörködhettünk a
szilágysági kortárs festők munkáiban,
a zsoboki alkotótáborban készült festményekben, Adorján Ilona képzőművész olajfestményeiben, Szabó Győző
középkori harci öltözeteket és zászlókat
ábrázoló színes grafikáiban. A tanulóifjúság számára készítettük a Nagyszüleink tanszerei témájú tárlatot. A 19.
század végi, 20. század eleji, kiállított
tárgyak hűen tükrözték a megadott kor
tanulóinak iskolai eszközeit (palatábla, könyvek, füzetek, kalamáris stb.),
amiken igencsak elcsodálkoztak az iskolákból szervezett csoportokban érkező látogatók. Didaktikai célt szolgált a
Magyar régészeti emlékek a 9–11. századból című színes fotókból készült kiállítás is, melynek anyagát a bukaresti
Magyar Nagykövetség bocsátotta rendelkezésünkre. A Szilágysági szőttesek
és kerámia című kiállításon falvaink
mintakincsének gazdagságát, elődeink
kreativitását csodálhatták meg a látogatók. Ismereteink szerint egyedülálló
témához nyúltunk az Egyházművészet
a 16–18. században című kiállítás megszervezésekor. A szilágysági református egyházközségek tulajdonában levő,

ónból és ezüstből készült kelyhek, tányérok, keresztelőkancsók, az ezüst- és
aranyskófiummal és színes hímzőfonallal varrott ún. úri hímzéses textí
liák színes fotóival mutattuk be az ötvösművészetet és varróasszonyaink
csodálatos munkáit.
Az eddig ismertetett rendezvényeken
kívül számtalan más témájú találkozó, összejövetel megszervezését is feladatunknak érzünk: a műsoros anyák
napi megemlékezésre, orvosi tanácsadásra, a mozgássérültek munkáiból
szervezett karácsonyi vásárra, a magyar vállalkozók találkozójára, nemzeti
ünnepeinkről való megemlékezésekre,
civil szervezetek találkozójára, a Magyar Kultúra és a Költészet Napjának
megtartására évi rendszerességgel sor
kerül.
Az EMKE keretében működő Őszikék
nyugdíjas klub havi összejövetelei jó alkalmat szolgáltatnak a beszélgetésre,
a születés- és névnapok köszöntésére,
a régi zilahi szokások felelevenítésére.
Hagyomány lett a Karácsony másodnapi Adok-kapok, amikor a karácsonyfa
fénye mellett a szeretetre vágyó idősek
megajándékozzák egymást.
Szervezetünk kapcsolatban van és
együttműködik a város civil szervezeteivel. Helyet biztosítunk a Pro Zilah
Egyesület Vers mindenkinek nevű kerekasztal-beszélgetéseinek,
segítünk
az általuk szervezett Szüreti napokon,
könyvtáruknak is helyet adtunk székházunkban. A Magvető Egyesület minden nyáron ingyenes táborozást szervez
a szegény sorsú gyermekeknek, ilyenkor az övéké a ház és az udvar. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és Vidéke
évi tudományos ülésszakának székhelye szintén az EMKE-ház, segítünk a
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szervezésben, és tagjaink közül kerül ki
nem egy előadó is. A Terbete néptáncosok kis- és utánpótláscsoportja szintén
székházunkban gyakorol heti rendszerességgel. A tánc jó alkalom a népdalok
gyakorlására is.
Az EMKE-események népszerűsítésére, a résztvevők megszólítására plakátokat, meghívókat készítünk, telefonos
értesítést alkalmazunk, a Szilágyság
hetilapban rendszeresen hírt adunk
rendezvényeinkről, és kérésünkre a református egyházak vasárnapi hirdetéseiben is felhívják ezekre a figyelmet.
A teljesség igénye nélkül felsorolt
művelődési események nem valósulhattak volna meg, ha nincsenek megfelelő körülmények. A nehéz anyagi
helyzet ellenére minden évben sikerült egy-egy lépést megtenni, különösen az EMKE – Magyar házak program
keretében a Nemzeti Kulturális Alaptól
kapott támogatás idején. A régi, fából
készült nyílászárókat és ajtókat termopánra cseréltük, ezzel csökkentve a
fűtés költségeit. Kicseréltük a gyűlésterem és előszoba padlózatát és számítógépek beszerzésére is lehetőség
adódott. A Communitástól pályázattal
nyert összegek segítettek abban, hogy a
fürdőszobát teljesen felújítsuk és a rozoga kaput biztonságosra cseréljük ki.
Önerőből valósítottuk meg a csatornázást (szennyvíz), az épület külső felújítását és két helyiség kifestését. Technikai felszereltségünket a Bethlen Gábor
Alapítvány támogatásából gyarapítottuk egy vetítő és laptop beszerzésével.
A zilahi magyarság nevében köszönetet mondunk minden támogatónknak
a kényelmesebb körülményekért és az
előadásokat kísérő vizuális élményért.
A szűkös anyagi lehetőségek miatt
megoldatlan problémánk a könyvtár
folyamatos működtetése, mert önkéntes alapon senki nem vállalja, fizetést
pedig nincs módunk biztosítani.
Fontos megemlítenem, hogy a zilahi
EMKE mint társszervezet, együttműködik az RMDSZ helyi és megyei szervezetével. Helyet biztosítunk a választásokat megelőző kampánygyűléseknek,
utca-találkozóknak, fórumoknak, részt
veszünk a Zilahi Magyar Napok lebonyolításában, hiszen a kölcsönös támogatás a problémák megoldásának legeredményesebb módja.
Szervezetünk továbbra is feladatának érzi a kapcsolatépítést, a közösségfejlesztést, hagyományaink ápolását és
mindenekelőtt önazonosságunk erősítését. Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik mellettünk álltak/állnak
ebben a – hitünk szerint – nemes vállalásban.
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