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A címlapon a kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus. Rohonyi D. Iván felvétele az
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EMKE • Gr. Bánffy Miklós Díj

Bodó Márta

Laczkó Vass Róbert méltatása

N

agyon örülök az EMKE döntésének, nagyon méltányosnak tartom, hogy ezt a díjat
Laczkó Vass Róbertnek ítélte.
Úgy gondolom, erdélyi magyar társadalmunkban túl kevés az
olyan ember, aki a közösségért többletmunkát, energiabefektetést vállal. Aki
nemcsak a maga hasznát nézi, a maga
szűkös érdekét, hanem egy kicsit megszállottan foglalkoztatja a többiek
hogyléte, és hajlandó exponálni magát azért, hogy saját magán és szerettei
szűk körén túl esetleg másoknak is jó,
jobb legyen. No igen, tudjuk, a színész
szeret kiállni, szeret szerepelni, szereti a tapsot, az elismerést. Igen ám, de
Laczkó Vass Róbert elvállalja olykor,
hogy népszerűtlen lesz, mert megnevez és kimond kevésbé kényelmes dolgokat is, például közéleti kérdésekben.
Mert persze, jó dolog szép szavakkal
szépeket udvarolni, de hasznosabb tükröt tartani, még ha azért kevesebb simogatás, helyette olykor rugdosás vagy
éppen fülhúzás jár. Ahogy egy beszélgetésben Laczkó Vass Róbert fogalmazott:
„A lelki tükörben meglátod a rücskösséget, bogosságot, foltosságot, a hólyagos himlőt, amiről sokszor te tehetsz,
mert olyasmibe ártottad magad, ahol
rád ragadtak a nyavalyák, és van, amiről nem te tehetsz, de befolyásolja az
életedet.” Ráadásul „Amikor Isten tart
tükröt, az nem egy kellemes élmény.
Az ember azt is látja, amit nem szeretne.” És aki elé Isten szokott ilyen tükröt
tartani, az maga is hajlamos másokat,
közösségét ebben az élményben részesíteni. Mert tanítóbácsiról is szól ez a
történet. „A tanítás az alapszakmám,
nem tudok mást csinálni, mint foglalkozni ilyen-olyan formában az emberekkel.” „A legnagyobb haszon, ami tanítói, tanári pályámból született, hogy
megtanultam tanulni a másik embertől. Hasznot húzni abból, ami meló,
ami a napi szecskavágás volt. Sokat
olvastam, hogy a fehér foltokat betöltsem. Ez a mai alapszakmámnak egyik
mozgatórugója lett: a fehér foltokat ki
kell színezni, hogy az ember közönség

Laczkó Vass Róbert

elé lépve olyasmit mondjon, és oly módon, hogy az újdonság legyen. Ez vis�szajelzés nélkül nem működik. Ha a
közönség nem érzi azt, amit nyújtani
akarok, akkor én teljesen hiábavaló vagyok azon a helyen és abban az időben”
(Balázs Katalin: Nem hiába van a pásztornak botja, Székelyhon, 2017. október)
Laczkó Vass Róbert saját mondataiban benne lapul, kihallható, amit
a díj indoklása is tartalmaz: hogy fáradhatatlan, hogy szerteágazó, hogy
kultúrafenntartó,
közösségformáló,
közösségmegtartó. Lehet címkéket sorolni: tanító, színész, énekes, publicista, költő, fotográfus... amihez egy másik interjúban a tőle megszokott, néha
fanyar, néha ironikus/önironikus humorral hozzáteszi: „kult-turista és gyakorló keresztapa is vagyok”, de „a lényeg
közös: Laczkó Vass Róbert mindent,
amibe belefog, egyforma szenvedéllyel,
tehetséggel és bámulatra méltó munkabírással végez.” (T. Koós Imola: Laczkó
Vass Róbert: a legszebb szó az ölelés 2012.
október 20., Maszol)
Itt következhet a pályakép, adatok, tények, számok sorolása. Gyergyóremete

szülötte (1976. július 24.), a székely
udvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző
végzettje (1990–1995), majd gyergyó
szentmiklósi osztálytanító (Salamon
Ernő Líceum, 1995–1996). Következik a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány
egyetem Színházművészeti Tanszéke
(Csíky András és Keresztes Attila osztályában 1996 és 2000 között), 2000-től
a Kolozsvári Állami Magyar Színházban a színészet, a szerepek, emellett
énekesi feladatok a Kolozsvári Magyar
Operában, nyolc éven át tanárkodás is
(tanársegéd, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Színházművészeti
Tanszék, oktatott tárgy: beszédtechnika, 2000–2008). Nem sorolok szerepeket,
előadáscímeket, önálló esteket, műsorokat. Nem nevezem meg a megjelent
kötetek címét sem. Egy beszélgetőműsort emelek ki cím szerint is, a Nyitott szemmelt, nemcsak azért, mert ez
szorosan kötődik az EMKE-hez, hanem
mert időben és térben egyaránt nagyot
tágított a határainkon, valahogy úgy,
ahogy egyébként tanítói működéséről
fogalmazta: „Tágítani próbáltam azokat az oktatási kereteket, amelyeket
akkoriban előírtak, amelyekből én is
kinőttem és jelesre vizsgáztam. Amikor elfoglaltam az állásomat, félénk
és ártatlan gyerekeket kaptam, egy
csomagban. Aztán mindenféle történt
velünk. Természterajz-órákra egyszerűen kiköltöztünk az iskolából. Karácsonykor, a város történetében talán
először végigbetlehemeztük a paneltömböket. Kifejezetten kisiskolások
számára hoztunk létre versmondó versenyt. Gyerekmusicalt írtunk a barátaimmal, ebben parádézták a lurkók.
Bányát látogattunk. Tananyagon túl
is nagyon sokat tanultunk, legfőképpen írtunk, olvastunk és számoltunk.”
A Nyitott szemmel, amely 2015-től kötetben is megjelent, Hétköznapi beszélgetések nem hétköznapi kalandokról alcímmel, egy igazi rebellis vállalkozás.
Kós Katalin így emlékezik a kezdeteire:
„2012 tavaszán támadt az ötlet. A Györkös Mányi Albert Emlékház fenntartó
intézmény, az EMKE akkori elnökével
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való egyik megszokott együttgondolkodás során az az elképzelés merült
fel, hogy érdemes lenne egy beszélgetősorozat keretében közönség előtt megszólaltatnunk, vallatóra fognunk olyan
embereket, akik világot jártak, betekinthettek más kultúrák életébe, esetleg rövidebb-hosszabb ideig cselekvő
részesei lehettek ezeknek a kultúráknak, vagy akik a magyar kultúrának
bizonyos szeleteit sajátosan értelmezik
és élik meg. Ehhez természetesen szükségeltetett egy sokoldalú, számtalan téren tájékozott és tapasztalt, jó kommunikációs tehetséggel megáldott ember,
aki egyben vállalja a beszélgetőtársi
szerepet.” Ez lett Laczkó Vass Róbert, aki
elvállalta a mások által kigondolt, de
valójában rá, a testére szabott szerepet,
és a saját képére és hasonlatosságára alakította, továbbfejlesztette, kidolgozta a Györkös-emlékházon kívülre
vezető médiaarculatát, mindezt olyan
energiabedobással, mintha a világot
váltaná meg a szó szoros – és legjobb –
értelmében. „A Nyitott szemmel vendégei nem celebek – magyarázza immár
Laczkó Vass Róbert –, hanem tartalmas
történetekkel és tanulságos kalandokkal szolgáló barátaink: szenvedélyes világutazók, missziós orvosok, zarándok
lelkészek, tudományos kutatók, száguldó riporterek vagy éppen hányatott sorsú arisztokraták – olyan emberek, akik

látni, láttatni, megérteni és megértetni
képesek az ezerarcú világot, amelyben
élünk.” (Művelődés, 2008.)
Nem szeretek a számok és adatok sűrűjében tévelyegni, itt sem fogom tenni, úgy vélem, más eszközökkel sokkal
jobban lehet érzékeltetni valami kicsit
abból, amiről a díj indoklása szól: hogy
mit takar a szerteágazó és fáradhatatlan
tevékenység – azaz mi minden fér bele
például 24 órába, 168 órába és így tovább...
Laczkó Vass Róbertet idézem: „Az alkotás szabadság függvénye, mégis
kellenek a fogódzók, a menedékek, az
irány- és partjelzők, meg kell tanulnunk tájékozódni bizonyos értékrend
szerint, hogy el ne tévedjünk a nagy
szabadságban. Ki-ki maga kovácsolja
mostanság a szerencséjét, ezt olykor
egészen szélsőséges körülmények között kell megtapasztalnunk: a mi köztes-európai társadalmunk egyelőre
nem az esélyegyenlőség mintaközege,
és ez az alkotó emberek világára ugyanúgy érvényes, mint bárki máséra.” Éles
szemmel és éles nyelvvel nevezi nevén a nyers valóságot publicisztikában,
interjúban és saját versben is: „az az
egyetlen pillanatnyi csend / amelynek
már nem lesz soha vége / mindörökre
meghasad a kárpit / és beharmatoz a
krisztus vére” (Felix culpa)
Azzal kezdtem, hogy örülök a díjazás
tényének, valóban örülök különösen

ezért, mert kicsiny társadalmunk ös�szetartása, jó hangulatának, közérzetének fenntartása nagyon sok önzetlen
és önkéntes munkát kíván, hiszen mi
mintha kissé hajlamosak volnánk a
besavanyodásra, önsajnálatra és a Pató
Pál-ságra... Ezért aki ezeken a nemzeti
karaktereken, egyszerűbben s reálisabban szólva csak rossz közösségi szokásokon felül tud emelkedni, arra fontos
figyelni, példaértékét kiemelve felmutatni és az elismeréssel ösztönözni is,
erőt önteni bele a folytatáshoz. Hadd
idézzem végezetül a díjazottat a Kerszó
áprilisi, húsvéti számából: „Rövid parancsot kaptál: szeress, és tégy, amit
akarsz! A tavasz forradalmát megpörköli a nyár hevessége, megrogyasztja
az ősz bölcsessége, megkopasztja a tél
kegyetlensége, de a szeretetnek nem
ráncosodik meg a bőre és nem apad
el az életkedve. Maradandó felelősségünk egymás iránt: az örök boldogságból ad ízelítőt. Készüljetek a szeretetre! Kapaszkodjatok föl a magaslatokra,
hogy messzire hallatsszon a hangotok:
Uram, jó nekünk boldognak lenni! Bennünk van az égig érő létra, melyen angyalok járnak föl és alá!”
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Bányai János Díj

Pozsony Ferenc

Jakab Albert Zsolt méltatása

Ö

röm számomra, hogy az
EMKE kuratóriuma 2019ben egy szakmailag kiváló,
fiatal,
kolozsvári
néprajzkutatónak, város
antropológusnak ítélte a Bányai János-díjat.
Jakab Albert Zsolt 1979-ben született
Marosvásárhelyen, majd Szovátán érettségizett 1997-ben. Kolozsvárt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv
és Kultúra Tanszékén szerzett magyar–
néprajz szakos oklevelet 2002-ben, majd
ugyanott 2003-ban elvégezte az etnolingvisztikai és szociolingvisztikai magiszteri programot is. 2003 és 2006 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem
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doktori iskolájának doktorandusza volt,
ahol 2011-ben nagy sikerrel védte meg
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat.
A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron című disszertációját.
2002-től a Kriza János Néprajzi Társaság dokumentációs központját vezeti,
majd 2007-től a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet belső munkatársa, tudományos kutatója. Ugyanattól az évtől
óraadó tanárként folyamatosan oktat
a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia
Intézetében. Kiemelném, hogy Jakab
Albert Zsolt a néprajz és városantropológia legkorszerűbb módszereivel vizsgálja a kollektív és a kulturális emlékezet, emlékállítás, emlékezési gyakorlat,

valamint az írott populáris kultúra
működését, de nagy figyelmet fordít a
magyar kulturális örökség és értéktár
működésére, megszerkesztésére is.
Már diákként bekapcsolódott a magyar néprajzi tanszék alapkutatásaiba:
1998–1999-ben Dél- és Észak-Erdélyben,
magyar szórványokban végzett családszerkezeti vizsgálódásokat. 2001–2002ben egy francia–magyar nemzetközi kutatócsoport tagjaként az európai kultúra
patrimonizációjával foglalkozott. 2002
és 2012 között összeállította Háromszék
honismereti bibliográfiáját. 2007–2008ban megalkotta a Kriza János Néprajzi
Társaság interneten is elérhető digitális
fotótárát. 2008-tól pedig folyamatosan

szerkeszti és bővíti a Romániai Magyar
Néprajzi Bibliográfiát. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársaként 2008tól szervezi, irányítja és építi a romániai
nemzeti kisebbségek intézményrendszerének kataszterét, 2009-től pedig az Intézet kiadóját vezeti. 2016-tól a romániai szlovákok és csehek társadalmával,
kulturális örökségével és identitásával
kapcsolatos kutatási programot vezeti. Számos rangos hazai és nemzetkö
zi konferenciát szervezett kisebbsé
gi
identitással, szubkultúrákkal, kulturális értékekkel, örökséggel, patrimó
niummal, migrációval, ruralitásokkal és
lokalitásokkal kapcsolatban. Mivel a magyar és a román nyelv mellett kiválóan
ismeri, beszéli az angolt és a franciát,
szakmai eredményeit számos kiemelkedő, külföldi tudományos rendezvényen,
konferencián mutatta be rangos európai
és amerikai egyetemi központokban, különböző tudományos intézetekben, fórumokon. Eddigi egyéni és csoportos alapkutatásiból számos önálló kiadványa és
szaktanulmánya látott nyomdafestéket.
Azonban folyamatosan arra törekedett,
hogy eredményeit a világhálón is elérhetővé tegye. A Kriza János Néprajzi Társaság internetes archívumában több ezer
érdeklődő, kutató látogatja az általa kiépített adatbázisokat: a romániai magyar
néprajzi bibliográfiát, a moldvai csángók
honismereti bibliográfiáját, valamint az

erdélyi magyar kulturális értékek, romániai magyar balladák, néprajzi múzeumok, szövegek és fotók szakszerűen
megszerkesztett tárát. Alapos filológiai,
szakmai tudásának, képességeinek, kitartásának és türelmének köszönhetően
számos kiváló konferencia- és egyéni kötetet szerkesztett, rangos tudományos
sorozatokat kezdeményezett.
Kiemelném, hogy számos tudomá
nyos társaság (Magyar Szemiotikai
Tár
sa
ság, International Society for
Ethnology, Magyar Néprajzi Társaság,
Erdélyi Múzeum-Egyesület) rendes
és választmányi tagja. 2002-től pedig
előbb a Kriza János Néprajzi Társaság
alelnöke, majd 2012-től elnöke, fiatalos lendületével pedig megpezsdítette
annak szakmai és tudományos életét.
Kimagasló tudományos eredményeit
eddig is számos rangos díjjal jutalmazták: 2012-től az EME Debüt-díját, 2014ben a Magyar Néprajzi Társaság Jankó
János-díját, valamint a Magyar Szemiotikai Társaság Jelismervényét nyerte el.
Jakab Albert Zsolt nem csak kiváló
antropológus, néprajzkutató és tudósember. Különböző alapkutatások, adatbázisok, konferenciák, könyvbemutatók
és kiállítások szervezésével nemcsak az
erdélyi magyar tudományos eredmények megalkotásában, közvetítésében
és népszerűsítésben vállal folyamatosan
cselekvő részt, hanem az erdélyi magyar

Jakab Albert Zsolt

kulturális örökség, értékek, néphagyományok szakszerű dokumentálásában,
megjelenítésében és továbbadásában is.
Gratulálunk a most átnyújtott Bányai János-díjhoz. Jó egészséget, boldogságot, további kiváló eredményeket
kívánunk neki, munkatársainak és
kedves családjának.
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Janovics Jenő Díj

Katona Zs. József

A Román Televízió kolozsvári magyar
szerkesztőségének méltatása

R

endkívüli megtiszteltetés számomra méltatni azt a közszolgálati televíziót, amelyik nap
mint nap velünk együtt él, lélegzik, búsul és reménykedik,
tájékoztat és nevel. Az erdélyi magyar
közösséget szolgálva végvári vitézként
őrködik anyanyelvünk, kultúránk, hagyományaink megőrzése felett.
Azok, akik akár egy párperces interjú erejéig már szerepeltek meghívottként a televízió stúdiójában, láthatták,
tapasztalhatták, hogy az ott dolgozók

mennyire koncentráltan, a századmásodpercek sürgetésében és szorításában
végzik feladataikat. Érezhették, mekkora nyomás és felelőség hárul a szerkesztőkre, műsorvezetőkre minden adás alkalmával, legyen az élő adás vagy pedig
előre elkészített televíziós filmanyag.
A közmédiának ezen lelkes szakemberei ebben a feszült munkalégkörben fejtik ki nap mint nap tevékenységüket,
figyelem előtt tartva a pontosságot, a
korrektséget, a helyes, elfogulatlan, objektív informálást, az érvényben lévő

jogi szabályozások betartását, a műsorok kiemelkedő szakmai színvonalának
megtartását. Különleges figyelmet szentelnek a közérthető nyelvezetre, mondatmegformálásra, kiejtésre, a tiszta,
szép, magyar beszédre. Valamennyi
kimondott vagy leírt szónak, mondatnak a súlya, mondandója a mindenkori
szerkesztők és főleg a főszerkesztők vállára nehezedik. A szó és a kép erejének
felelőségteljes vállalása nagy feladat,
napjainkban is számtalan akadályt
kell leküzdenie, amíg a gondolat szóvá
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Antal Áron

alakul, a szó pedig mondattá formálódik, és annak üzenete képekkel kiegészítve eljut az éteren keresztül a tévénézők szívébe.
Ezért az üzenetért a főszerkesztők
vállalják a teljes felelősséget. Aki vállalja a szerkesztőségi csapatban való munkát vagy annak vezetését, az vállalja a

kimondott szavaknak, a képekbe formált, megmutatott gondolatoknak erejét, ezek hatását és következményeit is.
Elszánt, bátor emberekre van szükség
egy szerkesztőségben, és főleg az ezt
vezető pozícióban. Ilyen rettenthetetlen, rátermett ember volt Csép Sándor,
aki Kántor Lajos, Xantus Gábor és egy
maroknyi lelkes ember társaságában
elindította az első kolozsvári magyar
televíziós adást. Idézek: „Jó napot kívánok kedves nézőinknek innen a kolozsvári stúdióból. Emlékeznek, hogy volt
egyszer egy magyar adás a tévében, ám
a zsarnok keze letörölt bennünket a képernyőről. De most újra van, és ezután
lesz!” Ezek voltak Csép Sándor első szavai a kolozsvári tévé stúdiójából 1990.
január harmadikán.
A televíziónak nem volt székhelye, ezért a kolozsvári rádió épületében
kezdték el a munkát 29 évvel ezelőtt,
magánszemélyek által felajánlott és
lelkes, nyugatra szakadt honfitársak
által küldött amatőr videófelszereléssel. A kezdeti időszakban az intézmény
munkatársai egyaránt részt vettek a
rádiós és televíziós műsorok szerkesztésében. Azok, akik a képes szerkesztést részesítették előnyben, eleinte
autodidakta módon, később szakirányú egyetemi felkészüléssel tanulták
meg a tévészerkesztés, filmezés, vágás
szakmai alapjait. Pár év után szétvált
a két különböző, szerkesztői és technikai feladatkörrel működő intézmény,

és kialakult a ma is ismert Kolozsvári
Televízió saját intézményrendszere. Ekkor még csak heti két-három adást kellett összehozni, amelyet változó napokon és időpontokban sugároztak csak
erdélyi szórásban a Román Televízió
1-es csatornáján, egyéb kisebbségi műsorok mellett.
2006-tól a kolozsvári magyar adás
saját csatornát kapott, 2008-tól a Román Televízió 3-as csatornája is befogadta. Kiemelkedő esemény volt a 2009.
március 15-ei nap, amikor egész napos
műsort sugározhatott a Román Televízió kolozsvári magyar adása. Idézek:
„Nagyon sokan átvettük Csép Sándornak azt az elvét – ez kimondottan egy
ars poetica –, hogy informálunk és formálunk. Ehhez nőttünk hozzá, a mai
napig ezt próbáljuk tenni, a lehetőségeinkhez mérten. Olyan témákat választunk, amelyek nemcsak tájékoztatnak, hanem próbálják a gondolkodást,
az ízlést alakítani, a véleményt úgy
formálják, hogy megmutatnak többféle megközelítési pontot egy adott téma
kapcsán. És akkor döntse el a néző, mi
az, amit ő gondol minderről.” (Ezeket
a gondolatokat Pákai Enikő fogalmazta meg 2017. február 9-én a Kolozsvári Rádióban, a Mihály István által
szerkesztett Sajtóklubban).
A 2000-es év változást hozott a szerkesztőségben, Csép Sándor nyugdíjba
vonulásával. A főszerkesztői szerepkört
ekkor Bardocz Sándor vette át. Ez volt

A Román Televízió kolozsvári magyar szerkesztőségének jelenlegi és korábbi munkatársai 2015-ben. Csúcs Endre felvétele
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az önállóan működő szerkesztőség és
műsorpolitika kiépítésének időszaka.
Ennek a kulminációs pontja pedig
a 2010–2011-es évad lett, amikor elindult a napi egy órás Erdélyi Figyelő tematikus műsorokkal. Ennek a sikernek az átélése nem lehetett felhőtlen,
ugyanis Bardocz Sándornak távoznia
kellett a vezetői pozícióból, és egyre
fokozódtak a pénzügyi gondok is. Ezt
az időszakot az elért eredmények és a
szakmai színvonal megőrzésének küzdelmes időszaka követte.
2016-tól komoly személyi veszteségek is érték a szerkesztőséget. Előbb
Kostyák Alpár, majd Bardocz Sándor
távozott az élők sorából. Idézek Antal
Áron jelenlegi főszerkesztőtől: „Betölthetetlen űr maradt utánuk, nemcsak
emberi és szakmai szempontból, hanem az intézmény sajátos személyzeti politikája miatt is. Az utolsó tizenkét hónapban a szerkesztőség vezetői
gyakorlatilag válságkezeléssel voltak
kénytelenek foglalkozni, a jóformán
hónapról hónapra szűkülő anyagi,
személyzeti és produkciós keretek között igyekeztek megőrizni azt a színvonalat, szakmai, szellemi és emberi
hagyományt, aminek a kialakítása,
felépítése közel harminc évvel ezelőtt
kezdődött.” Minden nehézség ellenére, a kolozsvári magyar szerkesztőség
olyan értékes műsorokkal ajándékozott meg bennünket, mint a Forgóajtó,
a Promenád, a Parnasszus, a Délután, az
Élet-tér, a Társalgó, az Erdélyi hétköznapok, valamint az Erdélyi figyelő és nem

utolsósorban az objektív, célszerű hírek, beszámolók, tudósítások.
A Román Televízió kolozsvári Magyar Adásának jelenlegi helyzetét és a
jövőbe vetett bizalmát, reménységét két
idézettel ecsetelem. Pákai Enikő: „Olyan
sajátosságokkal rendelkezünk, amelyek köteleznek bennünket. A felelősség,
amely ránk hárul, nagyon nagy, és arra
bíztat bennünket, hogy felemelt fővel tekintsünk a jövő felé. A szerkesztőségünk
egy olyan pillanatban jött létre és olyan
kontextusban, amikor megnyíltak előttünk a lehetőségek, amikor utat kapott a
szabad beszéd és a szabad gondolkodás.
(…) A legnagyobb hálával fordulunk
a nézők felé, akik most is itt vannak,
és köszönjük önöknek, hogy kitartottak mellettünk a hosszú évek során.
Jó időkben és rossz időkben egyaránt.
Most rossz időket élünk a közszolgálati
televízióban, de ez nem akadályoz meg
bennünket abban, hogy ünnepeljünk
ma este, mert van, amit felmutatnunk.
Olyan múlttal rendelkezünk, amely kötelez bennünket arra is, hogy bizakodva nézzünk a jövő felé.”
Antal Áron: „A szerkesztőség jelene
nem túl kecsegtető: heti hatórás tévéadás kitalálása, legyártása, elkészítése
és nézők elé tárása hat szerkesztő vállát, képességeit idegrendszerét terheli.
Ez, bátran mondhatjuk, bányamunka. Néhány hétig, hónapig lehet bírni, de hosszú távon igencsak kimerítő.
A kolozsvári magyar adás szerkesztői
csak azért képesek még mindig erre,
mert egytől egyig rutinos, kipróbált

és elkötelezett szakemberek. Hogy mit
hoz nekik a közeljövő, az kiszámíthatatlan. Közép és hosszú távon viszont
biztos, hogy nem adják fel. Kötelezi
őket erre az elmúlt közel harminc esztendő, a sok együtt létrehozott tévéadás emléke, Csép Sándor céltudatos és
szigorú tekintete, műsorvezetésre termett zengő hangszíne, a sok volt munkatárs kemény munkája, évtizedekig
tartó lelkes igyekezete, és az a tudat,
hogy az erdélyi magyar közösségnek
talán még ma is szüksége van arra,
amit hétről hétre, napról napra nyújtani tudnak neki.”
És most végezetül, hadd soroljam fel
azoknak a főszerkesztőknek a nevét,
akik közel harminc éven át vállalták a mindennapi harcot a kolozsvári
magyar adásának fennmaradása érdekében: Csép Sándor, Bódis András,
Bardocz Sándor, Orbán Sebesi Katalin,
Pákai Enikő, Vig Emese, Antal Áron.
Mindezek tudatában és a szerkesztőség iránti elismerés jegyében ajánlottam az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület kuratóriuma és önök fi
gyelmébe a Kolozsvári Televízió Magyar
Adásának szerkesztőségét és munka
társait, a 2019-ben kiosztandó Janovics
Jenő-díjra.
Ne feledjük: a kolozsvári magyar
adás mindannyiunké!
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Kallós Zoltán Díj

Kovács Zsombor

Szabó Ferenc méltatása

A

magyar nyelv értelmező
szótára szerint az ezermester szónak kétféle jelentése
van:
„1. Sok dologhoz értő,
ügyeskezű, fúró-faragó ember. Az ezermester mindent megjavít a házban,
ami elromlott.
2. (ritka, bizalmas) Valamihez nagyon értő ember. „Ezermestere volt
a tréfának és a vidám kötekedésnek.
(Kuncz Aladár)”
Meglehet, Szabó Ferencről ritkán jut
eszünkbe az „ezermester” kifejezés. Aki

viszont mégis ráaggatja, bizalmasan
teszi. Igazság szerint nem tudom róla,
hogy mindent megjavít-e a házban,
ami elromlott. Viszont abban teljesen
biztos vagyok, hogy „valamihez nagyon értő ember”. Helyesebben szólva
több „valamihez” is. Elsősorban ő mindenki tanító bácsija. Sok éve választotta ezt a hivatást, és azóta gyermekek
százait vezette be a számok és betűk
bonyolult világába, biztonságosan kalauzolva őket ezen az egyáltalán nem
könnyű úton. Feltárta sok kisgyermek előtt a magyar nyelv szépségeit, a

népmesék csodálatos világát, elültette
szívükben a magyar népdal és néptánc
iránti szeretetet. Merthogy a Tanítóbácsi (természetes módon így nagy T-vel
és egybeírva) ehhez is nagyon ért. Immár húsz éve annak, hogy életre hívta
és elkötelezetten vezeti a Bokréta táncegyüttest.
A kezdeti nehézségek, talán kissé bátortalan próbálkozások ellenére, szívósan, kitartó lendülettel, elfogyhatatlan
energiával dolgozik: meggyőzi a szülőket a népi kultúra ápolásának szükségességéről, megfertőzi a gyermekeket a
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„népi vírussal” (a legtöbbjük soha nem
akar, és nem is fog kigyógyulni ebből),
felveszi a kapcsolatot szakértő néptáncoktatókkal, citera- és néptánctáborokat szervez Zolton, Vésztőn, Kisiratoson, vagy ki tudja, hány helyen. Mivel
a Tanítóbácsi a citerához is nagyon ért,
megalapította a Bokréta citeraegyüttest, a kicsiket személyesen tanítja, a
haladó citerásoknak pedig oktatót keres és talál.
A hosszú évek erőt és embert próbáló munkája meghozta a Bokrétának
a várt elismerést: Szegeden a tánccsoport Arany minősítést szerzett. Mindeközben pedig Feri (merthogy akinek
nem Tanítóbácsi, annak csak egyszerűen Feri) hegedül és trombitál (mert ő
ehhez is nagyon ért), a Szinkron zenekar alapító tagja esküvőkön, bálokon,
magyar rendezvényeken muzsikál és
énekel, kiváló hangjával rendkívüli hangulatot biztosítva. Rengeteg nótát, népdalt tanultam, tanultunk tőle.
Jó pár éve már, hogy az evangélikus
parókián szervezett, immár hagyományosnak tekinthető, január elsejei nótaesten, zenésztársaival együtt,

Szabó Ferenc

szórakoztatja a baráti kört. Mert ő barát
is, mindig lehet számítani rá. Ha kell,
böllér (bizony, a tánccsoportnak többször szervezett Bokrétás disznóvágást),
ha kell, szakács, nem is akármilyen,
de volt már RMDSZ-tanácsos is, ott is a

magyarság érdekeit képviselte. Edzett
és bátor harcos ő: érzi és tudja, hol, és
mit kell éppen megvédenie: a gyermekeket, a tánccsoportot (helyesebben
mondva tánccsoportokat, hiszen van
már Kismorzsa, Morzsabokréta, Kisbokréta és Nagybokréta is), a citerazenekart, a szülői közösséget, vagy éppen
az egész bánsági magyarságot. Nem
utolsósorban családapa, és nem titkoltan büszke nagyapa is.
Meglehet, Szabó Ferencről ritkán
jut eszünkbe az „ezermester” kifejezés.
Aki viszont mégis ráaggatja, bizalmasan teszi. Mert igazság szerint „Valamihez nagyon értő ember”. Amihez ért,
azt pedig szívvel-lélekkel, erőt és energiát nem kímélve végzi. Minden elismerést megérdemel, hála és köszönet
illeti mindazért, amit mindnyájunkért
tett és tesz. Az elmondottak fényében
teljesen indokoltnak tartom kitüntetését, és gratulálok hozzá.
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Kötő József Díj

Markó Béla

Takács Csaba méltatása

H

a egyetlen szóba kellene sűrítenem mindazt, ami Takács Csabáról eszembe jut,
valószínűleg azt mondanám:
biztonság. Sokkal többet jelent ez a kifejezés, nem csupán annyit,
hogy megbízhatóság. Takács Csaba természetesen megbízható kollégám, aztán egy idő után hűséges barátom volt
nekem, ma is az, és remélem, ezt ő is
így gondolja, miután lassan harminc
esztendeje ismerjük egymást. Viszont
lehet valaki megbízható olyan értelemben, hogy állja a szavát, nem fordít köpönyeget, nem cselekszik másképpen,
mint ahogy megegyeztünk, és ez már
elegendő a megbízhatósághoz. Csakhogy a biztonság, mint mondtam, ennél több. Mert hát vannak körülöttünk,
bár talán nem elegen, megbízható
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emberek, akik tartják magukat az adott
szóhoz, csak éppen tudásuk, erejük és
kitartásuk nincsen ahhoz, hogy végig
is vigyék, amit ígértek. Szégyenkezve
tárják szét a karjukat, ha valami nem
sikerült. Nos, Takács Csaba számomra,
bevallom, azt a biztonságot jelentette
és jelenti, hogy amit vállalt, teljesítette.
Lehettek kudarcaink, persze, nekünk
is, közösen vagy külön-külön, de én
úgy emlékszem a mi együttmunkálkodásunkra, hogy ő az RMDSZ ügyvezető elnökeként, illetve a Communitas
Alapítvány elnökeként rendelkezett azzal a tehetséggel, műveltséggel és hittel, ami biztonságérzetet adott nekünk.
Személy szerint nekem azt jelentette ez
a biztonságérzet, hogy tudtam, Takács
Csaba mindig a helyén van, és végigviszi azt, amibe belekezdett.

Most látszólag a politikáról beszélek,
de ez csak látszat, hiszen mi ahhoz a generációhoz tartozunk, amely nem tudta
és nem is akarta elválasztani egymástól
a politikusi és értelmiségi státuszt. Azt
is mondhatnám, hogy a közügyet, vagyis a köz ügyét nem tudtuk másképpen
szemlélni, csakis úgy, mint értelmiségi feladatot, akkor is, ha a román parlamentben kellett ezért sokszor bizony
pattanásig feszült idegekkel, ellenséges
bekiabálások kereszttüzében, politikai
érveket keresnünk igazunk védelmében.
Takács Csaba a román-magyar hadakozásban is, de a magyar-magyar vitában
is jó érzékkel talált megfelelő érveket.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület díjazza ma Takács Csabát, és
úgy vélem, olyan politikust és társadalomszervező értelmiségit illet ezzel

a díjjal, aki kezdettől fogva tudatában
volt, hogy milyen fontos a közművelődés, vagyis a köz művelése, előbb
nagyon keserves, aztán később már,
többek közt az ő munkájának köszönhetően is, biztonságos körülmények,
viszonylag stabil intézményes keretek
közepette. Együtt képzeltünk el tulajdonképpen mindent, együtt találtunk
ki új intézményeket, de az ő kitartása
nélkül nem biztos, hogy létrejött volna a Communitas Alapítvány, az Iskola Alapítvány, az Erdély Televízió vagy
például a dévai Téglás Gábor középiskola, és folytathatnám a sort számos
iskolával, alapítvánnyal, egyesülettel,
magyar házakkal, ezeken mind-mind
ott van a Takács Csaba keze nyoma.
Igazság szerint nem is ezeket a konkrét intézményeket kellene most listáznom, hanem egy elvet kellett volna
kiemelnem: hogy a kilencvenes évek
elejétől önálló magyar közösséget próbáltunk felépíteni vagy újraépíteni Erdélyben, és ehhez az önállósághoz saját
intézményrendszerre volt szükség. Aki
ezt felismerte, annak már csak dolgoznia kellett, téglát téglára helyeznie,
mert az irány adva volt. Ám dolgozni
sem könnyű olyan helyzetben, hogy
időről időre a munka küzdelemmé,
sőt harccá változik, például amikor a
Mátyás-szobrot el akarták távolítani
Kolozsvár főteréről, egyszerre csak vezetnie kellett azt a harcot itt Takács
Csabának, egyébként éppen Kötő Józsefékkel együtt. Egyidejűleg kellett megharcolniuk egy politikai szimbólumért
és egy szobrászati remekműért. Ilyen a
mi közéletünk, közművelődésünk. Ami
kulturális érték, az politikai ügy is.
Laudációm
bevezetéseként
azt
mondtam, hogy a legfontosabb szó,
ami Takács Csabáról eszembe juthat:
a biztonság. Ráadásul nemcsak átvitt
értelemben igaz ez, hanem idézhetném
a kezdeti éveket, amikor együtt zötyögtünk végig egy lehurbolt Daciával Erdélyen és Magyarországon többször is,
és soha nem maradtunk úton, mert az
ügyvezető elnök nem finnyáskodott,
hanem ott helyben szétszedte a motort.
Ahhoz is értett. Éppen ezért a következő
szó, amit ehhez a biztonságérzethez hozzákapcsolhatok, kérem, ne lepődjenek
meg: a szerencse. Szerencsém volt nekem, szerencsénk volt mindannyiunknak, hogy Takács Csaba volt az RMDSZ
ügyvezető elnöke, és hogy még mindig ő
a Communitas Alapítvány elnöke. Már
régóta nem hiszek abban, hogy a történelem objektív folyamat, és hogy egy
közösség sorsát akár hosszú távon is
nem befolyásolhatja egy-két vezető. Bizony, nemcsak a tömegakarat, hanem

Takács Csaba

a vezető rátermettsége is számít, sőt,
döntő is lehet. Volt itt az elmúlt harminc
évben néhány ember, akik így vagy úgy
meghatározták az erdélyi magyarság
előrehaladását, és én közéjük számítom
Takács Csabát is. Higgyék el, nem azért
mondom ezt, mert éppen róla kell laudációt tartanom. Nem is azért, mert menet közben barátok lettünk, ami nem
feltétlenül megszokott a politikában.
De el kell ismernünk, hogy voltak néhányan, akikkel szerencsénk volt. 1993
januárjában, az RMDSZ tisztújító kongresszusa után, az új alapszabályzatnak
megfelelően a frissen megválasztott
szövetségi elnöknek kellett ügyvezető elnököt javasolnia a Szövetségi Képviselők
Tanácsában. Ráadásul az alapszabályzat szerint az ügyvezető elnök nem lehetett parlamenti tag, és teljes állásban
kellett ellátnia a feladatát. Egyfolytában
töprengtem, konzultáltam is sokakkal,
hogy ki lehetne erre a tisztségre alkalmas. Szenátor voltam, Takács Csaba
képviselő. Együtt is dolgoztunk, nem
is. Ismertem viszont határozott fellépését a Hargita-Kovászna, vagyis Har-Kov
bizottságból, amelyben Csiha Tamással
együtt az RMDSZ-t képviselte. Leültünk
ketten négyszemközt egy este a fővárosi Bukarest szállóban, ahol laktunk, és
kértem, vállalja el az ügyvezető elnökséget. Azt is elmondtam, hogy nincs mit
tenni, az alapszabályzat egyértelmű, és
amennyiben elvállalja, le kell mondania
a képviselőségről. Reménykedtem, hogy
vállalni fogja, de azt is tudtam, hogy ez
egy nagyon nehéz döntés. Most mondják
meg nekem, ma, 2019-ben ki lenne az a
bolond, aki odadobná a biztos képviselőséget egy bizonytalan ügyvezető elnöki

tisztségért? Ehhez akkor is ugyancsak
nagy és kölcsönös bizalom kellett. És
ő bízott bennem, hogy együtt fogunk
menni tovább, és én is bíztam benne,
hogy kiválóan el fogja látni ezt a tisztséget. Hittünk az áldozat értelmében.
Érti-e ezt ma még valaki? Mert tetszik,
nem tetszik, ez akkor áldozat volt. Bolondok voltunk, naivak voltunk, talán nem
is voltunk még politikusok, csak romantikus értelmiségiek. Takács Csaba végül
lemondott a képviselőségről, akkor ezen
mindenki csodálkozott, de hamar bebizonyosodott, hogy neki volt igaza.
Ismétlem, úgy tűnhet, hogy én most
egy EMKE-díj kapcsán egyfolytában a
politikáról, a politikusról szónokolok. De
ki tudná eldönteni, Erdélyben hol ér véget a politikus, és hol kezdődik a művelődésszervező értelmiségi? Például Kós
Károly, Bánffy Miklós, Jakabffy Elemér,
vagy akár Domokos Géza, netán Sütő
András pályáján el lehet-e különíteni
ezeket a szerepeket? De említhetném a
Takács Csaba szívéhez nagyenyediként
is közelálló Szász Pált is. Vagy pedig
nem személyekről, hanem egy eszméről is szólhatnék: a szórványközösségekben mindenesi szerepre kényszerülő magyar értelmiségiek felelősségéről.
A szórványproblémák tudatosításáért
Takács Csaba ügyvezető elnökként és
Communitas-elnökként is sokat tett.
Summa summarum: meggyőződéssel állítom, szerencsénk volt Takács
Csabával. Hogy neki szerencséje volt-e
velünk, nem tudhatom. Tiszta szívvel gratulálok a díjához, és szeretném
megköszönni, hogy már annyi éve
alázattal szolgálja ezt a közösséget.
Meg aztán némi kajánsággal gondolok arra, hogy milyen nehezére esett
most végighallgatnia engem, hiszen
mi nem dicsérgetni szoktuk egymást,
hanem vitázunk, ha kell, bár nem emlékszem, hogy huszonvalahány esztendő alatt valaha is igazán összevesztünk volna. Ami nagy szó, azt jelenti,
hogy tényleg egyet akartunk mindvégig. Hosszú-hosszú időn át nap mint
nap beszéltünk legalább telefonon, és
számbavettük a tennivalókat. Mert hát
volt tennivalónk bőven, és lesz ezután
is. Meg aztán nem ártana ezt a Takács
Csaba-féle munkabírást, áldozatkészséget, megbízhatóságot és hitet továbbadni a fiatalabb nemzedéknek is.
Kedves Csaba, íme, egy újabb feladat!
Továbbadni mindezt. Te tudod, hogyan
kell megoldani.
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)
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EMKE • Kovács György Díj

Simon Judit

Bandi András Zsolt méltatása

A

legutóbbi bemutatója után
kiselőadást tart a gombákról, a gombás ételek készítéséről, de kifejező tekintete
mást mond, pontosabban
kérdez: milyen volt az előadás? Mert
mindig az előadás a legfontosabb. Sosem önmaga, mindig az egész. Hiszi
és vallja, hogy a színház közös játék,
egyedül nem lehet jól játszani. Rá lehet
építeni egy előadást, de abszolút főszerepben sem a maga sikerét hajszolja,
hanem az előadás sikerességét. Csapatjátékos. Csakhogy, Molnár Ferenccel élve, mellékszerepben, vagy képekre épített kortárselőadásban is mindig
„kiragyog”. Összetéveszthetetlen vonz
ereje teszi, vagy mert vérbeli komédiás, hogy mindig nézni kell, figyelni rá,
amikor színpadon van.
Huszonöt éve él a világot jelentő képletes deszkákon, ahol drámákban éppoly maradandót alkot, mint vígjátékokban vagy musicalben. Noha játszott
Kolozsváron, Szegeden, Nagyváradon,
Székelyudvarhelyen, sosem lett hűtlen
Temesvárhoz. Együtt érkezett azzal a
fiatal csapattal, amely megújította, hazai és nemzetközi elismerést szerzett a
Csiky Gergely Magyar Színháznak.
Már a marosvásárhelyi főiskolán
– ma már egyetem – felhívta magára a figyelmet II. Györgyként, a legendás Tom Paine előadásban. Aztán Kolozsváron és Temesváron következtek a

Bandi András Zsolt

kisebb-nagyobb szerepek, de inkább nagyok, szóval ő vezető színésze a temesvári társulatnak. Méltán. Ellenállhatatlan Lukács hadnagy a Sveikben, Kányai
a Liliomfiban, izgalmas Színészkirály a
Hamletben és Színész a Rosencrantz és
Guildenstern halott UNITER-díjas előadásban, a Kant címszereplője, szívszorító George az Egerek és emberekben,
nagyszerű a nemzetközi elismerésekkel jutalmazott Shakespeare Sonnet 66ban, megrázó az Exitben, a Futótűzben,

elgondolkodtató Erikként A kommunában, szánalomra méltó Belcredi bárója
a IV. Henrikben, felejthetetlen Jörg Graserként a Rabenthalban. Néhány szerep,
néhány arc a sok közül, szubjektív válogatás a kemény, pontos, igényes színművész szerepei közül, aki a színpadon
nem alkuszik.
Mindig képes megújulni, bármilyen
színházi nyelven hitelesen szólal meg.
Ahány szerep annyi arc, annyi személyiség, mindegyik őszinte és hiteles.
Mert játszani csak őszintén lehet, csak
úgy érdemes, mint a gyermekek, meg
az igaz komédiások.
Ahhoz, hogy a színész művész legyen, szükséges a munka, a tanulás,
de ami a legfontosabb, az az égből,
vagy sorstól kapott áldás, amit jobb híján tehetségnek neveznek. A sikerhez
pedig nem árt némi szerencse. Bandi
András Zsolt sikeres művész, férj és
apa. Vélhetően mindháromra büszke.
A színház mellett szerepel filmekben,
rádiójátékokban, rendez, és a tanúk
szerint ő főzi a világ legjobb rókagomba-paprikását.
Végezetül, engedjék meg, hogy Bulgakovot idézzem: ez a színész nagyon
tehetséges.
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Gr. Kun Kocsárd Díj

Szép Gyula

Balla Ferenc méltatása

M

int EMKE vezetőségi tag,
magam is támogattam
és egyetértettem Balla
Ferenc
kitüntetésével,
tehát
természetesnek
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tartottam azt is, hogy laudációját megtartsam, hiszen ma már évtizedekben
mérhetjük igen közeli kapcsolatunkat,
megvalósítások tucatjait tudjuk magunk mögött, melyeknek mi voltunk

a megálmodói, megvalósítói. A sikerek
elégtételeit és ritkán a kudarcok keserűségét is együtt emészthettük. Éppen
ezért tűnt egyszerűnek ez a laudáció, de
mint kiderült, valószínűleg éppen ezért

most nem tudok egy ép gondolatot sem
megfogalmazni. Egyik ötletem érvényteleníti a másikat.
Azt el lehet mondani, hogy mikor
született és hova járt iskolába, de ezek
Facebook- vagy Wikipédia-adatok, az
talán lényegesebb, hogy milyen fontos
szerepet töltött be a mezőségi magyar
oktatás és művelődés életében. Az ő képességeinek köszönhetően emelkedett
ilyen szintre a Kallós Zoltán Alapítvány
megítélése, tartalma és anyagi helyzete. Ezek még mindig csak számok,
statisztikák, amik termékei lehetnek
csupán egy munkásságnak, életútnak.
De hogy honnan szívta magába Balla
Ferenc ezt az elkötelezettséget, bátorságot, tisztánlátást, álmodni tudást úgy,
hogy közben mindkét lábával a földön
legyen? Hát ez az… itt akadtam el én is.
Egyszerű lenne azt mondani, hogy
örökölte. Hisz nem másnak, mint Kallós
Zoltánnak közeli vérrokona. Volt honnan örökölni a bátorságot, a kitartást, a
töretlen céltudatosságot. De lehet, hogy
saját tapasztalatai ébresztették erre
az elhivatottságra. Bár fiatal, de nincs
olyan magyar szeglete a mezőségnek,
amit ne ismerne, amit ne járt volna be,

Balla Ferenc

és ne jött volna rá, hogy itt sürgős tennivalók vannak. Menteni kell a magyar
szót, a magyar éneket és táncot, egyszóval a mezőségi magyar létet. Ebből a felismerésből nap mint nap szökkennek ki
fejéből olyan ötletek, tervek, amelyeket
korszerűen, intézményes keretek között kívánják segíteni és megvalósítani
Kallós Zoltánnal közös álmaikat. Egyrészt a mezőségi kultúra begyűjtését,

feldolgozását és világgá kürtölését,
másrészt ezt a kultúrát megszülő és viselő közösségek megmaradását. Ezek
közül már sok megvalósult, a leggazdagabb magánnéprajzi múzeum működik Válaszúton, egyik legnépesebb
szorványkollégium, a környék egyetlen
mezőgazdasági szakiskolája, évről évre
gyarapodó népzeneiskolája, folyamatos
képzések és kutatások helyszíne, valamint a véget nem érő rendezvények
sokasága.
A felsorolásuk is sok ahhoz, hogy
mindez egy ember kezén, fején átmenjen, és zökkenőmentesen fejlődjön. Szerencsére tudatában van annak, hogy
mind az örökség, mind az eddigi megvalósítások nagy felelősséget, mondhatni terhet rónak rá, és az általa is vezetett alapítványra. De ebből ő csak erőt
merít, és optimizmussal teli, derűsen
szövi további terveit, parancsolja saját
magának az újabb tennivalókat. Sok
ilyen kortársat kívánunk magunknak!
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Gr. Mikó Imre Díj

Nagy Péter

Mezei János méltatása

G

r. Mikó Imre-díj: ifj. Mezei
János vállalkozó részére –
a kolozsvári és környékbeli
magyar egyházak, oktatási
intézmények, illetve kulturális egyesületek jószívű és alázatos támogatásáért.
Nagy öröm számomra, hogy az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület az
idei gr. Mikó Imre díjat ifj. Mezei Jánosnak ítélte. Mint tudjuk, a gr. Mikó Imre-díj odaítélésének alapvető feltétele
az, hogy a jelölt mecénásként az erdélyi
magyar kultúrát és közéletet hathatósan támogassa.
Ifj. Mezei János szerényen, önzetlenül
és sokrétűen támogatja a kolozsvári és
környékbeli magyar kulturális, oktatási és hagyományőrző egyesületek, egyházak és iskolák tevékenységét.
1975. március 17-én született Kolozsváron, középiskolai tanulmányait a

kolozsvári Brassai Sámuel líceumban
végezte, matematika–fizika osztályban. A Bogáncs néptáncegyüttes első
generációjának tagja, hiszen osztályfőnöke Tolna Éva volt.
Habár orvos szeretett volna lenni, és
ennek is készült, mégis a Közgazdasági Egyetemre felvételizett azzal az elképzeléssel, hogy ő kórházmenedzser
lesz, hiszen erre is nagy szükség volt
abban az időben. Tanulmányaival párhuzamosan édesapja maga mellé vette
segítségnek a nemrég indult autós műhelyébe.
1995-ben Hollandiába utazott egy
ismerősének meghívására, akinek az
autókereskedésében tanult és dolgozott. Elmondása szerint az ott szerzett
tapasztalat és mentalitás a mai napig
meghatározó az életében, munkájában.
1998-ban az Open University egyetemen menedzsmentdiplomát szerzett,

Mezei János. Rohonyi D. Iván felvétele
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a múlt évben pedig elkezdte a mesteri
képzést a London Business Schoolban.
Ambícióból pilótaiskolát végzett 2012ben, azóta több ezer óra repülést tudhat
magáénak. Két 11 éves ikerfiúnak és egy
7 éves kislánynak az édesapja. Jelenleg
családi vállalkozását, az Autowold autókereskedést vezeti Lehel öccsével és
édesapjával együtt. Mint látjuk, nem
esett messze az alma a fájától, hiszen
édesapja, id. Mezei János is EMKE-díjas, az általa elkezdett közösségépítés, támogatás a családi vállalkozásuk
egyik fontos alappillére, ezt folytatja
méltó módon ifj. Mezei János is. Öt éve
választották az Euréka Egyesület tagjai
közé, jelenleg az egyesület soros elnöke,
a Paprika Rádió társtulajdonosa.
Hantz Lám Irén 2014-ben megjelent
Emlékek búvópatakja című könyvében
mire akad a figyelmes olvasó? Felolvasok
egy kis részletet a 196. oldalról: „Zsolti és
Jánoska
Tízéves koruk óta tanítottam őket.
Ma 30-on túli komoly férfiak. Zsolt
unitárius lelkész, a Berkeley Egyetemet megjárt tanár. János a kolozsvári
Volkswagen kirendeltség egyik vezető
üzletembere. (…) A Mezei családot 1984től ismerem. Elizkének voltam az osztályfőnöke. Jánoskát is ötödikes korától tanítottam. Vékony alkatú, csendes,
szőke fiúcska, álmodozó, nagy kék szemekkel. Tizenkettedikes, amikor egy
földrajzórán, már nem tudom, minek
az apropóján, szóba kerül a torockói
ház. Megemlítem a diákok előtt, hogy
bútor, ágynemű, edények, sok minden
kellene a ház részére. Óra végére el is felejtem a beszélgetést és már a folyosón
vagyok, amikor mellém szegődik Jánoska azzal a számomra meglepő kijelentéssel, hogy ő tud segíteni. Csodálkozva

Kiss Jenő

néztem rá és valami olyasmit mondtam neki, hogy nem tudom elképzelni,
hogyan tudna ő segíteni. Körülbelül egy
hónap múlva értesítést kaptunk, hogy
egy teherautó rakomány érkezett a részünkre Hollandiából, a Hoeksteen Alapítványtól. Intézkedett a Mezei család
és Jánoska!”
Amikor ilyen fiatalon a közösség segítése foglalkoztat egy fiatalembert,
nem csoda, hogy később már üzletemberként természetes számára, hogy közösségünk értékeit ápolja, támogatja.
Kedves János, fogadd baráti szeretettel munkád méltó elismeréseként a
Gr. Mikó Imre-díjat!
Amikor megkaptam Sanyitól a cége
által eddig támogatottak listáját, őszintén mondom, meghökkentem: közel két
oldalt tesz ki a felsorolás, és itt nemcsak
a támogatottak nagy száma meglepő,
hanem az is, hogy mennyire sokrétű.
Példaértékű, hogy mindezt csendben,
jó szívvel és alázattal teszi, érezve azt,
hogy tartozunk közösségünknek, szükség van ránk. Elmondása szerint mindezt az erdélyi magyarok szülőföldön
való megmaradásáért teszi.
Ez a felismerés köt össze minket, hiszen jómagam is ezt vallom: nemesebb
érzés adni, mint kapni. Mindnyájan felelősek vagyunk kultúránk megőrzéséért, iskoláink és egyházaink fennmaradásáért.
Többször hangoztattam, most is
megteszem: nem elég az állami (legyen az romániai vagy magyarországi) támogatásokra szorítkozni. Nem
elég, ugyanakkor roppant veszélyes. Ha
bármelyik a kettő közül valamilyen ok
folytán megszűnik, megcsappan, nagy
bajba kerülhetünk. Ennek a veszélynek
az elkerülésére az egyetlen megoldás

6

(ami a régmúlt időkben olyan hatásosan működött), a közöttünk élő tehetős
mecénák bekapcsolása a támogatási
rendszerbe.
Kitűnő példája ennek a támogatási
rendszernek a Kolozsvári Magyar Napok
összefogása, mozgósítása. Ilyenkor több
száz cég (legyen az kis- vagy középvállalkozás, avagy nagy cég) önzetlen támogatása teszi lehetővé a rendezvényt.
Csak ízelítőként felsorolnék néhányat az elmúlt évek támogatottjai közül.
Iskolák: a kolozsvári Báthory és Brassai
Líceum, Református Kollégium és ezen
oktatási intézmények mellett működő
egyesületek és alapítványok. Egyház: a
dedraszéplaki, kisbácsi, árpástói, sztánai, vistai református egyházközségek, a kolozsvári belvárosi és alsóvárosi egyházközségek, valamint az Erdélyi
Református Egyházkerület. Gazdasági
társulatok: Kolozsvári Magyar Mezőgazdászok Egyesülete, Román Magyar
Iparkamara, Romániai Magyar Közgazdász Társaság. Egyesületek, alapítványok: Kincses Kolozsvár, Életfa, Agnus
Média, Arkhai, Aksza Ház, Kallós Alapítvány, Szint, Kvart, Solidaritas, Wolter, Corvineum, Csemete Óvoda, Heltai
Gáspár, Transylvania Trust, és még sorolhatnám.
Úgy érzem, hogy mindnyájan példát vehetünk Kocsis Sándortól eddigi tevékenységéért, önzetlen és sokrétű támogatásáért, és azt kívánom,
hogy az elkövetkezendőkben is minél
több Kocsis Sándora legyen társadalmunknak.
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Monoki István Díj

Lokodi Anna méltatása

A

hazai magyar könyvtárosok kiemelkedő teljesítményét Monoki-díjjal ismeri el a Romániai Magyar
Könyvtárosok
Egyesületének javaslatára az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület. A Könyvtáros Egyesület minden évben alapos,
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széleskörű szakmai konzultáció nyomán nevezi meg jelöltjét, hisz a több
mint 300 magyar könyvtáros között
nagyon sok az értékes, érdemes munkát felmutató kolléga. Az idei jelöltek
közül Lokodi Anna, a Kovászna Megyei Bod Péter Megyei Könyvtár módszertani szakirányítója kapta a legtöbb

szavazatot. Gyakran a jelölést tevők
személyének hitelessége szokta eldönteni a szavazás kimenetelét, hisz az
egymástól távol élő könyvtárosok nem
mindég ismerik közelebbről egymást.
Most nem így történt. Lokodi Annát
sokan ismerik, hisz minden könyvtárosi rendezvény aktív résztvevője,

elkötelezett, odaadó munkásságáról
sokan tudnak.
Lokodi Anna a Sepsiszentgyörgyhöz közeli Uzon nagyközségben született, mindig is ott élt, ha tanulmányai,
munkája máshol is voltak, ő mindig
otthon lakott, mindig a faluközösség
tevékeny tagja volt.
A tervezői technikum elvégzése után
nagy brassói, majd sepsiszentgyörgyi
gépgyárak tervező részlegein dolgozott majdnem 20 évet, aztán váltott át
a könyvtárosságra. Elvállalta szülőfaluja elhanyagolt könyvtárának vezetését, amit rövidesen a megye egyik legjobb könyvtárává alakított. 3 év alatt
a könyvhalmazt működő, sok embert
vonzó, rendezvényekre hívó, élő művelődési intézménnyé fejlesztette. Elkötelezett, eredményes munkájával hívta
fel magára a figyelmet, ennek nyomán
hívta munkatársai sorába a megyei
könyvtár.
A gyermek könyvtárban dolgozott,
ott szerezte meg a könyvtárosi képesítést, s azt a gyakorlatot, ami a későbbiekben szakmai pályafutását lehetővé
tette. Négy év után szülőfaluja alpolgármesterévé választották. Ekkor ismerte meg az adminisztráció világát,
ami későbbi, módszertani szakirányítói munkáját tette eredményesebbé.
Alpolgármesterként az erdők visszaszolgáltatásában ért el jelentős sikereket, annyira, hogy az RMDSZ 2004-ben
Ezüstfenyő-díjjal tüntette ki.
Két év után visszatért a megyei
könyvtárba, ahol új megbízatását: a
falusi és városi könyvtárak módszertani szakirányítását vette át. A megye
minden könyvtárában otthon volt,
ismerte a gondokat, segített megoldásukban. A módszertanos nemcsak

Lokodi Anna

szakmai kérdéseket kell megoldjon,
hanem nagyon sok gyakorlati, adminisztratív bajt is kell hárítson, gyakran
a helyi hatalom ellenében kell védje a
könyvtár, a könyvtáros érdekeit. Kire
támaszkodhat ebben a harcában? Elsősorban saját ötletességére, kitartására, kapcsolataira. Itt tudta értékesíteni
addig összegyűjtött ismereteit, kapcsolatait, munkája értelmébe vetett hitét.
Ez a munkakör nemcsak szakértelmet
kért, hanem legalább ennyire fontos
a könyvtárosok motiválása, munkájuk fontosságába vetett hitük kialakítása, erősítése. Ezt csak olyan ember
végezheti eredményesen, akinek erős
a hívatástudata, közösségi elkötelezettsége. Ez van meg Lokodi Annában,
akinek nem feladatai, nem munkája
van, hanem szolgálata! Ez emelte őt

ki a munkatársak sorából, ezt méltányolták mindazok, akik őt javasolták a
díjra.
A háromszéki közkönyvtárak is élvezői voltak a Melinda és Bill Gates
Alapítványa által indított Biblionet
programnak, amelynek keretében a
könyvtárak háromnegyedét számítógépekkel, szkennerrel, vetítőkkel látták
el. S hogy a megvalósítás ennyire is
sikerült, az jórészt Lokodi Anna munkájának eredménye, aki a háromszéki
program felelőse volt. Ő érte el a helyi
hatalomnál a program feltételeinek
megvalósítását.
A megyei könyvtár szakembercsapata felkészítette a könyvtárosokat, majd
a beindulás után, gyakori jelenléteivel
Lokodi Anna segített a könyvtárosok
munkáját folyamatossá tenni. Elfoglaltságai mellett a mai napig intézi az
uzoni közbirtokossági erdők tulajdonjogával kapcsolatos gondokat. És tudott időt szakítani arra is, hogy a helyi
kórusokban énekeljen. Most, amikor
munkáját ünnepélyesen méltatjuk és
elismerjük, hadd ismételjük el azt,
amit ugyan mindazok tudnak, akik
szenvedélyesen végzik dolgukat, hogy a
munka magában hordja jutalmát.
A díj talán ezért fontosabb is a közösségnek, mint annak, aki kapja, hiszen
minden közösség kezdete, hogy elismeri a jobbak teljesítményét. E nélkül
nincs közösség!
Kedves Anna, gratulálok a díjhoz, és
kívánom, hogy az idő teltével csendes
örömök se kerüljék el élete folyását!
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Nagy István Díj

Lászlófy Pál-István

Köllő Ferenc méltatása
„…a jövő nemzedékért mindnyájan
felelősek vagyunk Isten előtt.” (Márton
Áron)
Köllő Ferenc 1951. március 10-én
született Gyergyóditróban. Kisgyerek
korától a zene vonzáskörében és bűvöletében élt, és nőtt fel. Édesapja, apai
nagyapja és több nagybátyja is kitűnő

kottaismerő hangszeresek. Édesapja
Hargita megyében több fúvószenekart is
vezet. Kisiskolásként Marosvásárhelyre került a Művészeti Líceumba, ahol
hegedűt, majd később nagybőgő szakot
tanult. Vakációkban otthon besegít a
különböző zenekaroknak, és megtanult
játszani minden rézfúvós hangszeren is.

Zenei ismereteit és művészi fejlődését olyan neves és kiváló tanárok-művészek irányították, mint Tróznerné
Erkel Sarolta, Szász Károly, Szarvady
Gyula, Birtalan József, Csíky Boldizsár
Marosvásárhelyen, majd Dumitru Botez, Ludovic Paceag és Constantin Arvinte Bukarestben.
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Zenei tanulmányai fejezése után
1974-ben Csíkszeredába került, ahol a
Városi Művelődési Ház zenei szakirányítója lett. Kórust vezetett, irányította a Művelődési Ház népi és esztrád zenekarát, ugyanakkor tagja volt
a város zenetanáraiból alakult kamarakórusnak és kamarazenekarának.
1981-től a Tanulók Háza zenetanára
lett, ahol ifjúsági fúvószenekart szervezett és vezényelt, azonkívül block
flöte kamaraegyüttest is alapított. 1981
és 2001 között oktatta és vezényelte a
Matematika–Fizika Líceum ma Márton Áron Főgimnázium Leánykórusát
(kórusait). 1981 és 1991 között karnagya volt a városi Szakszervezeti Fúvószenekarnak, ugyanakkor alapító
tagja volt a Kájoni Régizene Együttesnek is. 1990-től 2005-ig a Nagy István
Művészeti Líceumban nagybőgő szakot tanított, és dirigálta a líceum vegyeskarát és zenekarát. 1990-ben ő
indította el, és 15 évig vezényelte a
Csíksomlyói Kegytemplomban minden
év december 26-án tartott Karácsonyi
Hangversenyt. Vezénylésével szólaltak
meg először Csíkszeredában olyan vokálszinfónikus művek mint, M. Haydn:
Nunc Dimittis; Vanhal: Te Deum Laudamus; Vivaldi: Gloria; Handel: Messiás
stb. 2006-től a Hargita Megyei Művészeti Népiskola tanára lett, ahol alapító tagja, szervezője és hangszerelője az
iskola címzetes és betanító zenetanáraiból alakult kamarazenekarának.

Köllő Ferenc

2005-ben a Csíkmadarasi Fúvós
zenekar oktatására és vezény
lé
sére
kérték fel, amelyet rövidesen a nemzetközi szinten is jegyzett fúvószenekarok sorába és szintjére emelt. Ugyanebben az évben Csíkszentimrén alakult
fúvószenekar, amit szintén ő dirigált.
2009 őszétől a Csíkkozmási Tuzson
János Fúvósegylet karnagya, amely
együttes 5 év alatt nemzetközi szintre és hírnévre tett szert. 2012-től zenei
irányítója és szervezője a Csíkszentmártoni (Alcsíki Kistérségi Társulat

védnöksége és anyagi támogatásával)
Fúvóstábornak.
Köllő Ferenc nemcsak oktat és vezényel, hanem harmonizál, hangszerel,
partitúrákat – átiratokat készít különböző zenekaroknak, ezenkívül saját szerzeményei, népdalfeldolgozásai és fémjelzik
sokrétű, alkotói, előadói és karmesteri
tevékenységét. Eddigi tevékenysége alatt
több mint 1000 (ezer) fellépést, koncertet tartott az általa vezetett együttesekkel különböző helyi, megyei, országos és
nemzetközi fesztiválokon, versenyeken.
Ezen kívül több szakmai tanulmányt
és szakdolgozatot közölt különböző kiadványokban. Zenei tevékenységéért
1998-ban Csíkszereda város polgármestere Pro Urbe díjjal, 2006-ban a budapesti Magyar Művészetért Kuratóriuma
Bartók Béla-emlékdíjjal tüntette ki.
2011-ben, a kulturális élet területén kifejtett tevékenységéért az RMDSZ
Csíkszékért díjában részesült.
2014-ben a Romániai Magyar Dalos
szövetség a fúvószenekarok szervezésében és oktatásában kifejtett művészi
munkásságáért Rónai Antal-díjat adományozott Köllő Ferenc karnagynak.
Köllő Ferenc zenei munkásságát a
precizitás, a szakmai alázat, és magas
művészi igényesség jellemzi.
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Poór Lili Díj

Parászka Miklós

Szabó Enikő méltatása

A

Csíki Játékszínről, Csíkszereda két évtizede alapított
önkormányzati színházáról nem lehet érdemben
beszélni Szabó Enikő művészi pályájának bemutatása nélkül.
S ugyanígy Szabó Enikő színészi teljesítményéról, alkotómunkájának esztétikai és erkölcsi hátteréről sem lehet a Csíki Játékszín fejlődésének még
oly vázlatos bemutatása nélkül szólni.
Úgy alakult, hogy a kettő az évek során
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szorosan és termékenyen összefonódott.
Adott tehát egy polgári ambícióból
született vidéki színház, mely létrejöttével eltünteti az utolsó fehér foltot az
erdélyi magyar színházi intézményhálózat térképéről azzal a célkitűzéssel,
hogy pragmatista művészetfelfogást érvényesítve egy régió szolgálatába álljon,
hogy ott az embereknek tartalmasabbá,
örömtelibbé tegye az életét. És adott egy
színésznő, aki maga is falusi, kisvárosi

környezetből érkezvén elkötelezettjévé válik egy olyan műhelymunkának,
melyben a társulat fogalma felfrissül,
egymás társává szegődött emberek csoportját jelenti, amelyben a vidék nem az
elmaradottság és a jelentéktelenség, az
öntetszelgő befelefordulás szigetét, hanem a globalizálódó világ értékek iránt
fogékony, szabad vegyértékkel rendelkező alapegységét képezte.
Szabó Enikő a 2000–2001-es évadban, a Csíki Játékszín működésének

második évadában szerződött a csíkszeredai színházhoz. Első szerepei máris
kijelölték színészi pályájának fő vonalait, s ezek egybeesnek a színház művészi programjának legfontosabb koordinátaival. A szezont Vörösmarty Mihály
Csongor és Tündéje nyitotta, amelyben
Enikő a három ördögfi egyike, Kurrah.
A boldogságkeresés magyar klasszikus
mesedrámája a korszerűség igényével,
utaztatható, falvakon is bemutatható kiállításban kerül színpadra. A pályakezdő színésznő hagyományosan
fiú karakter szerepében, tomboló játékkedvvel, ifjonti teremtő türelmetlenséggel játszott. Decemberben a Brandon
Thomas: Charley nénje zenés, szórakoztató színházi előadás volt repertoáron.
A fiatal színésznő Donna Lucia D’alvarezt játszotta. Ez már alkatához közel
álló feladat volt, végre kivételes énekhangjával is bemutatkozhatott, csak
a szerep életkorához kellett igazodni
néhány évtizedet. A fiatal társulat tagjai között egyelőre nem voltak más generációkhoz tartozók, ez kihívás volt a
színészeknek és a társulat vezetésnek
egyaránt. Márciusban Ramón María
del Valle-Inclán: Vérkötelék című műve
következett, mint táncszínházi stúdió
produkció, nehéz és igényes spanyoltánc-technikával. Klasszikus dráma,
zenés előadás, kísérleti színház. Igazi
népszínházi program, ahol nincs helye
a műfaji sovinizmusnak, de helye van
a művészszínházi értékek keresésének.
Ahol a színház egyszerre létfilozófiai
műhely, a közösségi élet fóruma és a
hétköznapok fáradalma utáni rekreáció helye. Itt a színészeknek előítéletmenteseknek és sokoldalúaknak kell
lenniük, minden formát és minden
alkalmat megragadva az élményszerű
emberábrázolásra.
Visszatekintve láthatjuk a kihívásokkal, buktatókkal teletűzdelt pályát,

Szabó Enikő

amelyen Szabó Enikő önmagával is
megküzdve kiemelkedő helyet érdemelt ki. Önmaga keresésére jellemző,
hogy még pályája kezdeti szakaszában, 2002 és 2004 között Sepsiszentgyörgyre szerződött. Néhány emlékezetes szerep erejéig bekapcsolódott a
jeles színházi műhely munkájába, de
az ott eltöltött két évad után úgy ítélte
meg, első szerelmével nem tud szakítani, s a visszatérés szándékával újra
jelentkezik a Csíki Játékszínnél, ahol
mára megkerülhetetlen vezetőszínésznőnek számít. Ahogy az első évadban,
úgy a továbbiakban is hol markánsan
megfogalmazott, alkatától távol álló
karakterszerepekben, hol személyes
adottságaira épülő, fáradtságot nem
ismerő alkotómunkával megteremtett
alakítások sorában láthattuk. Ő Capuletné a Rómeó és Júliában, Jourdainné
az Úrhatnám polgárban, Lady Milford
az Ármány és szerelemben, Muskátné
a Liliomban, Madeleine Béjart a Képmutatók cselszövésében, Vaszilisza
Karpovna az Éjjeli menedékhelyben,

Kaminska Az imposztorban. Az ő alakításában maradt emlékezetes számos epizódszerereplő, Csuriné a Kakuk
Marciban, Vallet-né a Szemenszedett
igazságban, ápolónő A Napsugár fiúkban, Halmi Zsuzsa a Tisztelt házban,
Marina dada a Ványa bácsiban, mostohaanya a Párnaemberben, asszony
a Portugálban. A meghívott rendezők
szereposztások sarokkövének tekintik,
vezető helyen számolnak vele. Ezek a
munkakapcsolatok fűzérbe szerveződnek, Victor Ioan Frunză több ízben kikérte a színésznőt más színházakban
készülő produkcióihoz. A 2017–2018-as
évad kiemelkedő vállalkozása a csíkszeredai színházban a Kurázsi mama
és gyermekei. Kurázsi mama: Szabó
Enikő. A brechti üzenet célba talált, a
közönség nem tud szabadulni a hatás alól, a beérkező szavazatok alapján
Enikő lesz az év színésznője.
Szabó Enikő, a színésznő portréját
e rövid méltatásban aligha lehet megrajzolni, s talán törekedni sem kell végleges vonások megrajzolására, hiszen
életkoránál fogva művészete további
kiteljesedésére számíthatunk. Erre sarkallja őt a pálya szenvedélyes szeretete,
az alkatából fakadó csillapíthatatlan
kíváncsisága, a különböző műfajokhoz
való előítéletmentes vonzódása, melynek a színpadi alakításokon kívül eddig is számos pódiumelőadást, alkalmi
versmondást, emlékezetes dalestet köszönhetünk. Azt azonban bátran kijelenthetjük, 2019-ben is jó helyre, méltó
kézbe kerül a Poór Lili-díj, Szabó Enikő
alkotó tevékenysége nyomán példaként
felmutatható értékek sora született.
Gratulálok!
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)
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EMKE • Spectator Díj

Makkai Zoltán

Graur János méltatása

K

issé anakronisztikusnak tűnhet ma az értelmes, építő
munkába vetett hitről, tisztességről, bölcsességről beszélni,
amikor egyre nagyobb teret
kap az ügyeskedés, amikor a közösség
érdekeit szem előtt tartó bölcs és megfontolt munka helyébe a terméketlen
demagógia és az önös érdek költözött.
A végeken csak ritkán terem babért
azoknak, akik a közösségért cselekednek, akik önzetlenül, meggyőződésből
állnak a magyar közösség szolgálatában. Ezt teszi Graur János temesvári újságíró, szerkesztő immár fél évszázada,
azokkal együtt, akik arra vállalkoztak,
hogy tovább éltessék azt a bánsági magyar nyelvű újságírást, amelyet Pesty
Frigyes az 1858-ban először megjelent
Delejtű című hetilappal indított útnak.
A Spectator-díjjal kitüntetett újságíró
pályája Lugoson indult. Az ottani nagy
elődők, Jakabffy Elemér, Willer József,
Sulyok István, Arató Andor és társaik
nyomdokain haladva és azok értékrendjét szem előtt tartva a hetvenes években,
a tanárnak készülő fiatal újságírónak
sikerült beemelnie a lugosi magyar közösséget a bánsági magyar kulturális
törekvések homlokterébe. A Temes-parti városban felpezsdült művelődési élet
eseményeinek nemcsak krónikása, hanem a helyi magyar közélet ösztönzője, tevékeny résztvevője is volt. 1971-ben
az akkori temesvári napilap, a Szabad
Szó szerkesztőségébe hívták. Fél évszázad távlatából bizton jelenthető ki, hogy
a lugosi időszaka igazi újságírói iskolának bizonyult, és ezt a tapasztalatot,
tudást csiszolta tovább az egyetemi tanulmányai során. A temesvári forradalomig figyelme a magyar nyelvű oktatás
és művelődési életre irányult, az akkori
napilap hasábjain számtalan írást közölt
a temesvári művelődési életről, és hangsúlyosan a magyar nyelvű iskolákról. Pedig a korabeli hatalomnak a kisebbségek
beolvasztására irányuló, egyre gátlástalanabb politikájával szemben mind szűkebb teret engedtek a közösségi értékeink
felmutatására és ápolására, nevezetesen
az anyanyelvű oktatásban tevékenykedő pedagógusoknak az órákon vagy az
órákon kívüli identitástudat erősítésére irányuló kulturális tevékenységeinek
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Graur János

bemutatására. Graur János és újságíró
kollégái sorok közötti üzeneteikkel igyekeztek a magyar közösség megmaradásának reményét ébren tartani. Ilyen
szándékkal indította Graur János 1975ben a máig igen népszerű Elindultak
szeptemberben című rovatot, melynek
keretében – még a legkisebb faluból is –
minden iskolába induló gyermek fényképét közzétette az újságban. Mellesleg
sok bánsági magyar családban ma is
őrzik azokat a lapszámokat, amelyeket,
ha kronológiai sorrendben egymás mellé
helyeznénk, szemléletesen tükröznék a
létszámcsökkenés fájdalmas folyamatát
az elmúlt évtizedek során.
Az 1989-es temesvári forradalom után
immár nem az elnyomó politikai hatalom éberségét kellett kijátszani és a sorok
között a magyar megmaradás reményét
közvetíteni a közösségnek, hanem lapkiadóként az igencsak hektikás piacgazdaságnak a próbáit kellett és kell kiállni. Az
elmúlt három évtized alatt Graur János
az újság főszerkesztőjeként folytatta és
kibontakoztatta a helyi magyar lap értékközvetítő szerepét úgy, hogy a mindenkori olvasók és az újság fenntartása
érdekében létesített egyesület, a Heti Új
Szó Baráti Kör aránylag szerény, de hitet
adó támogatásával sikerült tartalmas,
négy megye magyar olvasói által elfogadott újságot megtartani.

Az újságkiadással és szerkesztéssel
járó temérdek gond mellett Graur János főszerkesztői munkásságához kapcsolódik a Szekernyés Jánossal közösen
szerkesztett, szociológiai adatokat tartalmazó Lakodalom a Gyimesektől az Alföldig című néprajzi kiadvány, a bánsági
személyiségek életpályáját tükröző Sorsok Könyve, valamint irodalmi kalandozásának eredményeként a totalitarista
rendszer bukását előrevetítő Feltámadás
a Bánságban című kisregény. De Graur János munkásságát fémjelzi néhány
sajtótörténeti adat is: 1990. június 6-án
került ki a nyomdából a szegedi és a
temesvári szerkesztőségek együttműködésével a Délvilág & Temesvári Új Szó
című, néhány évig heti rendszerességgel
megjelentetett, Csongrád és Temes megyében terjesztett kiadvány, amely a ’89es temesvári forradalmat követő legelső
sajtós együttműködés volt, és felülírta
az országhatárokat, politikai berendezkedést, utat nyitott és mutatott a további együttműködéseknek. Újabb adat:
1993. július 1-én jelent meg a Temesvári
Új Szó legelső, számítógépen szerkesztett
és ofszettechnikával nyomtatott lapszáma – elsőként az erdélyi magyar lapok
közül. 1994 decemberétől jelent meg a
napilap helyébe lépő, a régió négy megyéjébe terjesztett, szélesebb olvasói
érdeklődési kört kielégítő Heti Új Szó.
1997 novemberében indult hódító útjára
a Mindenki Kalendáriuma helytörténeti
évkönyv, amely – hála a bánsági hely- és
kultúrtörténet mellett elkötelezett kollégáknak – a 23. sorozata után sem veszített népszerűségéből. Eddig összesen
több mint 40 000 példányt nyomtattunk
az évkönyvből, amely ma a régió legolvasottabb magyar nyelvű kiadványa.
Graur János Spectator-díja erősíti
meggyőződésünket aziránt, hogy a hétköznapokban és a maihoz hasonló ünnepnapokon is csak hittel és bölcsességgel szabad haladni. Visszatekintve Graur
János újságírói és közéleti munkásságára, hozzátesszük: másként nem érdemes.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)

EMKE • Szolnay Sándor Díj

Németh Júlia

Bordy Margit méltatása

I

tt él közöttünk egy művész, szinte
havonta találkozunk újabb és újabb
munkáival a kiállításokon, s csak
ilyenkor, kerek évfordulós születésnapja közeledtével jut eszünkbe, hogy köszönetet is mondjunk azért
a sok művészi élményért, amiben évek,
évtizedek óta részesít. Örülök, hogy ezt
most megtehetem. Hogy elmondhatom:
Bordy Margit 75. életévének a küszöbén
sem fogta takaréklángra alkotókedvét, sőt egyenesen feltartóztathatatlan
iramban munkálkodik a rá mindig is
jellemző művészi igényességgel, magabiztossággal és fantáziával.
„Valaki az Értől indul el. / S befut
a szent, nagy Óceánba” – ötlik fel bennem a párhuzam. Mindössze az Ért kell
Unokára, az aprócska székely falura,
szülőfaluja nevére cserélnem. Innen,
a pár száz lelkes településről indult Erdély-hódító útjára Bordy Margit, minek
előtte leérettségizett a marosvásárhelyi művészeti középiskolában és elvégezte a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolát. S a párhuzam
nemcsak azért indokolt, mert Margitkától a költészet sem idegen – már
diákkorában jelentek meg versei az
Utunkban, hogy mára több kötetes költőként is számontarthassuk –, hanem
azért is, mert éppen Ady Endre a kedvenc költője. S mert még mindig elevenen él bennem a Barabás Miklós Céh
legutóbbi, kolozsvári Művészeti Múzeum-beli tárlatának egyik kiemelkedő
alkotása, a 100. évforduló alkalmából a
Párisba beszökött az ősz költőjét megidéző, a vers könnyeden-kacagón komor
hangulatára reflektáló, Bordy-féle festői átlényegítés.
De egy másik évforduló sem kerülte
el a képzőművész figyelmét. Az öt évvel
ezelőtt elhunyt Gabriel Garcia Márquez
Száz év magány című regényének

Bordy Margit

időspirállal érzékeltetett pasztellbe formálásával olyan képi párhuzamot teremt, amelyre csak egy lélekbúvárkodásban is járatos művész képes.
Erre utal egyébként egész életműve.
A fekete-fehér grafikákkal és olajba tett
kiruccanásokkal fűszerezett, egyedi
pasztellvilág. Egyedi, s ezt erőteljesen
hangsúlyoznám, ugyanis a nemes, de
fölöttébb sokrétű erdélyi pasztellhagyományok kavalkádjában sikerült kialakítania azt a sajátos szigetet, ami csak
az övé, azt a sajátos és összetéveszthetetlen nyelvezetet, ami egyes-egyedül
csak rá jellemző.
„Bonyolult térkép a lélek mitológiája” – írja A teremtés misztériuma című
versében. Ebbe a bonyolult térképbe,
a lélek mitológiájának rejtett zugaiba
nyújt betekintést a művész színekbe,
formákba, ritmusokba, az árnyalatok

alliterációjába fogalmazott, látványos
képkölteményeivel. Látomásos, metaforáktól hemzsegő festői megnyilatkozásai mintegy hidat teremtenek lét és
nemlét, való világ és metafizikus tér
között.
És ismételten el kell mondanom,
amit már többször is megtettem, hogy
Bordy Margit, az érzékeny kolorista látomásos jelenések és valósághű mozzanatok egybeolvasztása révén teremt
egyedi művészi univerzumot. Szubjektív szimbólumhasználatával, mindegyre visszatérő állandóival, amilyen a
tágra nyitott ablak, a kép a képben motívum, a felhőritmusok, dombhajlat,
lágyan omló drapéria, fa, madár, levél, kancsó, fényszőnyeg, papírtekercs,
fehér lap ironnal és társaik, sajátosan
bensőséges képiséget valósít meg. Ez
a hazai gyökerekből táplálkozó, de a
nagyvilágra nyitott, érzelmi és gondolati megalapozottságú pasztellvilág a
ráció és az emóció sajátos elegye. A művész metafizikai mélységekig menően
tárja föl etikai-esztétikai fogalomrendszerének lényegét, az árnyalatok gazdag skáláját felvillantva érzékelteti az
álom és legenda puha ködéből kibomló valóságszeleteket, az örök Erdély-élményt.
A művészet titok. Olyan belső erőforrások sajátos kisugárzása, amely a
tudatalattinkra hat, izgató, de egyben
felemelő is. Ennek a titoknak a szerencsés birtokosa Bordy Margit, és ebbe a
titokba avat be bennünket is. Köszönjük
Margitka, és további sikeres titokfejtést
kívánunk neked a magad és mindanynyiunk örömére!
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)
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Szőke Zoltán

Boldizsár Zeyk Imre méltatása

K

ós Károly Kalotaszeg című
munkájában írja, hogy „Kalotaszeg eredetileg a Vlegyásza
lábánál elterülő azt a kicsiny
háromszögletű földterületet
jelenti, melyet a Bánffyhunyad alatt
összeömlő Körös és Kalota vizei fognak
be. Tágasabb értelemben – és ma így
értelmezzük mi és így maga a kalotaszegi nép is –, Kolozsvár megyének ezt
a területét, mely a kolozsvár-nagyváradi vasútvonal, illetőleg országút közén
és két oldala mentén Kolozsvártól egészen Csucsáig terül el, és amelyet délen a Gyalui-havasok északi, nyugaton
a Vlegyásza-havas és a Meszes-hegylánc keleti lába foglalnak be. Ehhez az
egységes, eléggé zárt és kelet-nyugati húzódású területhez délfelé vékony
nyúlványban csatlakozik még néhány
falu a gyalu-járai út mentén egészen
Alsó-Járáig”.
Ezen mikrórégióhoz tartozik Tordaszentlászló is, melynek társadalmi és
kulturális jellemzői azonosságot, illetve hasonlóságot mutatnak a történeti-földrajzi kalotaszegivel. Ennek szellemi és kulturális gazdagságát nyerte
és örökölte szüleitől, rokonságától, falusfeleitől Boldizsár Zeyk Imre, kinek
élete beleágyazódott a kalotaszegi népi
kultúra sajátos jellegébe.
A szüleitől örökölt és megőrzött értékek késztették arra, hogy figyelme a falu
és a tájegység közösségi élete felé forduljon, és azt vizsgálja, kutassa, tanulmányozza, valamint tanárként és iskolaigazgatóként ezt az ismeretet és tudást
másoknak – tanítványainak – átadja.
Céltudatos kitartással, szorgalommal
párosult tudással és gyakorlattal tudta
megvalósítani mindazt, amit elképzelt
és megálmodott – mindazt, ami a közösség javát szolgálta és szolgálja.
Munkatársai segítségével újralapította az elpusztított iskolai és falusi könyvtárakat, a magyar zenei képzés és kórus
utánpótlás érdekében képzett zenetanárt alkalmazott az iskolában, újraindította a kalotaszegi kézimunka oktatását, a kalotaszegi varrottasok készítését
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Boldizsár Zeyk Imre. Az EMKE díjátadóján készült fényképek László Miklós felvételei.

és a mintakincs alkalmazását, elkezdte
a kalotaszegi falvak szellemi és tárgyi
néprajzának gyűjtését, rögzítését, tárolását, feldolgozását és a létrehozott Falumúzeumban való bemutatását. Ennek
a múzeumnak a bővülése nyomán jött
létre a Kalotaszegi Tájmúzeum.
Elindította a Gy. Szabó Béla és Györkös Mányi Albert művészek által is
felkarolt Szentlászlói Galériát, mely
azoknak a közelebbi és távolabbi képzőművészeknek biztosított időleges
kiállítási lehetőséget, akiknek a kolozsvári kiállító termekben nem adtak
helyet az akkori pártkatonák.
1990 elején Vasas Samuval és másokkal közösen elindították a Kalotaszeg
című kulturális közéleti lap új sorozatát. Az elődök nyomdokain haladva,
alapító munkatársa a Kalotaszeg új
sorozatának. Kalotaszeget és az egyetemes magyar kultúrát szolgálva igyekezett pótolni a lap mindazt, ami a magyarságtudat tekintetében kimaradt
népünk életéből a nacionálkommunizmus idején.
Boldizsár Zeyk Imre már 15 éves
korától, felmenőit követve, tagja a

kórusmozgalomnak az 1887–1888-ban
alakult Tordaszentlászlói Ifjúsági Daloskörnek. Ennek a dalkörnek a hagyományaira támaszkodva hozzuk létre
évente a Tordaszentlászlói Kórustalálkozókat, idén immár a harmincadik
alkalommal.
Boldizsár Zeyk Imre széles körű tevékenysége mellett tapasztalatait, kutatásainak eredményeit írásokban is
megörökítette. Közleményeinek száma immár meghaladja a százat. Írásai
megjelentek a Művelődés, A Hét, a Korunk, a Falvak Dolgozó Népe, az Utunk,
az Új Élet, a Kalotaszeg új sorozata, a Tanügyi Újság, a Partium, a Szabadság, a
Krónika, a Kalotaszeg és környéke című
lapok, folyóiratok, kiadványok hasábjain. A Tordaszentlászlói Füzetek című
sorozatban szülőfalujának történelmét,
hagyományait írja le.
Témakörüket tekintve: teljes vagy
részleges néprajzi, hely- és művelődéstörténeti monográfiák, népköltészeti
közlemények és vitaírások, népismereti dolgozatok, tanulmányok, nyelvirodalom- és közigazgatás-történeti
dolgozatok, közlemények, tudósítások,
egyszerű híradások. Legutóbb megjelent a Tordaszentlászló és vidéke térben
és időben című munkájának első kötete.
A teljesség igénye nélkül – néhány
perc alatt – felsorolt életmű csak töredéke annak, amit a tanár úr egész élete során, igaz lokálpatriótaként, szülőfaluja és annak lakói javára kifejtett.
Ezért jó szívvel tartom méltónak az
Emke-díj kuratóriuma által felajánlott
Életműdíjra.
Gellért Sándor verssorai testesültek
meg a tanár úr életében: „nagy vihar
jöttekor / - bármi legyen bére - / valakinek állni kell a / tornác küszöbére.”
Kultúránk tornácának küszöbén állt és
áll Boldizsár Zeyk Imre – „bármi legyen
bére”.
(Elhangzott 2019. április 13-án, Kolozsváron, az EMKE díjkiosztó ünnepségén, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.)
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Muzsnay Árpád

Gáspár Attila méltatása

Ö

röm és megtiszteltetés volt
számomra, hogy az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület által Gáspár Attila tanár, népdalgyűjtő,
zeneszerzőnek és Szilágy megye közművelődési élete jeles személyiségének
megítélt Életmű-díjat én adhattam át a
romániai magyar iskolák és tagozatok
2019. szeptember 7-i zilahi tanévmegnyitóján.
Gazdag programú és felemelő hangulatú tanévnyitó ünnepség időszűke
miatt nem tette lehetővé az ilyen alkalommal illő és szokásos laudáció elmondását, kitüntetettünk munkásságának
és érdemeinek részletes felsorolását.
Itt, Zilahon – a hepehupás vén Szi
lágyság központjában –, ahol jól ismerik és tisztelik Gáspár Attila tevékenységét, azzal nyugtathattam magam,
hogy el is tekinthetünk tőle, hiszen
a Szilágyperecsenyben született és eddigi életét szűkebb pátriájában eltöltő
kitüntetettünket minden zenét kedvelő és azt szerető ember jól ismerheti.
Hiszen neve összeforrt a már három
évtizedet megért Szilágysági gyerek
vagyok népdaléneklő versennyel, s ha
a több évtizedes oktatói és közművelői tevékenysége mellett nagysikerű
kórusai, citerazenekarai „szülőhelyeire”: Csömörlő, Kraszna, Szilágyperecseny, Zilah, Szilágysomlyó vagy a
Szatmár megyei Dobra településeire,
valamint az ottani fiatalokkal megyeés országhatárokat átlépő emlékezetes
vendégszerepléseire gondolok, rögtön
rájövök, hogy a Kárpát-medence minden magyarok által is lakott táján ismerik őt.
Magam sem mondhatnék többet,
szebbet, lényegre törőbbet, mint amit
2011-ben Guttman Mihály zenepedagógus, az ugyancsak EMKE által Gáspár
Attilának ítélt Nagy István-díj átadásakor mondott. Idézhetem, hiszen az azóta eltelt esztendők csak megerősítették
egykori oktatója méltatásának lényegét: „egy életen át hű maradt hitéhez,
falujához, népéhez, nemzetéhez (…)
hazament hozzájuk, tanított és tanult,
hogy így is háláját adja, amit tanáraitól

Gáspár Attila (balról) és Muzsnay Árpád. Kép: EMKE

kapott”. Mindannyiunk külön elégtétele lehet, hogy nem sokkal az EMKE által
odaítélt Életműdíj átadását követően
ugyancsak ünnepi külsőségek között
vehette át a Magyarország elnöke által
odaítélt, eddigi tevékenységével megés kiérdemelt Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.
A Zilahon általam átadott Életműdíjjal az EMKE az erdélyi fiatalok zenei
neveléséhez, magyar zenei anyanyelvünk, néphagyományaink megismertetéséhez, gyűjtéséhez és éltetéséhez
való felbecsülhetetlen jelentőségű hozzájárulásáért, kiadványok megjelentetésének sokaságával az összmagyarság
számára való hozzáférhető tételéért kifejtett félévszázados munkásságáért,
az erdélyi magyar fiatalok és az egész
erdélyi magyar társadalom által kedvelt és szeretett dallamok szerzéséért

– tanári, közéleti és közművelődési tevékenysége elismerése egészéért jutalmazza őt.
Kedves Attila! Tisztelt barátom! Gratulálok díjaid mindegyikéhez! A 2019-ben
kapott díjak méltó társai a már említett
Nagy István Díjat megelőző 2004-es Seprődi János Díjnak, a 2008-ban átvett Szilágysági magyarok Díszoklevélnek és a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
2017-es elismerésének, az Ezüstfenyő-díjnak. Kívánom, hogy a romániai magyarság közművelődési egyesületének
elismerése, a 2019-es Életműdíj – mindannyiunk örömére – további sikeres
munkára ösztönözzön Téged.
(Elhangzott 2019. szeptember 7-én, Zilahon, a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén a belvárosi református
templomban.)
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Romániai Magyar Dalosszövetség • Zsizsmann Rezső Díj

Csirák Csaba

Varga Péter méltatása

A

Miatyánkban naponta mondjuk: „És ne vígy minket kísértésbe”. Ilyenkor nem arra a
kísértésre gondolunk, amelyik Varga Pétert óvodás korától a mai napig megkörnyékezi, annál is
inkább, mert a kísértés nem helyhez és
nem időhöz kötött. Péter bárhol megfordult az utóbbi 58 évben: a zene kísértésétől nem tudott szabadulni. Működött
odahaza dr. Varga Miklós gyermekgyógyász családjában, ahol a három
testvért: Miklóst, Pétert és Györgyöt
édesanyjuk már óvodás korukban zongorázni tanította.
Pétert a szatmárnémeti zeneiskolában, az 5-ös számú ipari líceum reáltagozatú osztályában, a népművészeti
iskolában, Kolozsváron az építészmérnöki karon, a katonaságnál, egyházi liturgikus alkalmakkor, a színház zenekari árkában is utolérte a zene kísértő
ereje, és nem marad ki ma sem a vállalkozó családapa életéből sem.
Nézzük meg, miben ölt testet Péternél a folytonos zenei kísértés? Bocsássuk előre, hogy a nagybetűs Zene nem
ugyanabban a jelmezben jelentkezett
Varga Péter életében. Az általános, majd
középiskolást a zongora és a gyermekkórus iránti szerelem ragadta meg, aztán a szimfonikus zene, de a könnyűzene és a dzsessz vonzása felé is kinyíltak
érdeklődésének ajtai.
Fejér Kálmán zenetanár pedagógusokból álló, országos hírű kamarakórusában alkalomadtán a kórustagok
gyermekei is helyet kaptak. Nem állítható, hogy a Pedagógusok Kamarakórusa magyar nyelven működött, de
műsorára kerültek magyar szerzők is,
ezért nem zárkóztak el a magyarok
sem a kórustagság elől. Később karnagyuk a gyermekekből önálló gyermekkórust alakított.
Varga Péter mindkettőben helyet
kapott, a felnőtt és a gyermekkórusban is. Vonzotta az éneklés lehetősége, és a rengeteg kiszállási alkalom is
izgalmas kaland volt a gyermek számára.
Megtanult énekelni, és megtanulta
azt is, hogyan kell beilleszkedni egy
közösségbe. Megtanulta a klasszikusokat, ami minden zenélés alapja.
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Póti Eduárd és Varga Péter (jobbról)

Ikertestvérével, Miklóssal zenekart
alapítottak 1982-ben. A közös zenéléshez elengedhetetlen alázat, nem pedig
a szereplés megkísértése vezérelte a fiatalokat. Az Algoritm zenekar megalapításától ismerté vált megyeszerte és
azon túl a Varga fiúk neve. Játszottak
szórakoztató könnyűzenét, és sokszor
kacérkodtak dzsesszmuzsikával is.
Az egyéni fejlődésről és az önképzésről Péter a mai napig nem mondott le.
A Népművészeti Iskola zenei szakáról
van oklevele, de ott ült és figyelt a Filharmónia próbáin és hangversenyein,
bújta a zenei szakkönyveket, járta az
önképzők kacskaringós útját. Sajátja
lett a zongora mellett a gitár, a bas�szusgitár, az orgona, a harmónium,
a nagybőgő is, mégis a legszebb hangszerben, a kórusban teljesedett ki az ő
zenei világa.
A kolozsvári egyetemi évek sem múlhattak el zenei élmények nélkül: a Szent
Mihály templom kórusának tagja lett,
vagyis folytatódott, amit már gyermekkorában elkezdett: a kórusban éneklés.
A katonai szolgálat fordulatot hozott
zenei fejlődésében. Rábízták a férfikar
vezetését. Ez az előrelépés annyira sikeres volt, hogy a Megéneklünk, Románia! elnevezésű országos kórusversenyen a Varga Péter vezényelte férfikar

első díjat kapott. A műsoron a kötelező hazafias műsorszám mellett helyet
kaptak értékes kórusművek is.
Építészmérnöki oklevéllel szülővárosába, Szatmárnémetibe érkezve újraélesztették az Algoritm nevű együttest,
s mivel zenéből sohasem elég, beiratkozott a Székesegyház kórusába, amelyet a rendszerváltás után ikertestvére, Miklós hívott életre és működtetett
1994-ig. A mindennapi kenyérért való
munka és a kórustagság mellett mintegy három évig tanított a Népművészeti Iskolában könnyűzenét és dzsesszt.
A zene és az új feladatok kísértéseinek nem lehet ellenállni. Varga Péter
1996-ban, Reizer Pál püspök idején átvette a Székesegyház vegyes karának
vezetését. A felelősségnél csak a munka volt nagyobb. A közel 30 kórustag
többsége műkedvelő, azaz éneklés által megkísértett, többnyire középkorú
férfiak és hölgyek. Péter megtanította
őket kottát olvasni. A kórusnak nincs
külön hangképző tanára, ezt a feladatot
is a karvezető végzi el. Nagy hangsúlyt
fektet a szöveg kiejtésére, a zeneszerzői
szándék tiszteletben tartására. Külön
foglalkozásokon dolgozik azon, hogy a
kórustagok értsék és szeressék meg a
művet, hogy előadások alkalmával az
énekesek saját mondanivalójukként

szólaltassák meg a műveket. Ez utóbbi
nagy és igényes lépés a művészet irányába! És mindez nem elég, „a művet
hitelesen elő kell adni, nem csak énekelni” – vallja Varga Péter karnagy.
Leszögezhetjük, hogy a Székesegyház Kórusában zenei nevelés folyik.
A barokktól, a klasszikus nagymesterektől a romantikán át a kortárs zeneszerzőkig széles skálán játszik a kórus. Nem egyszerű korok és stílusok
erdejében elérkezni az adott zeneszerzőhöz és az előadásra szánt műhöz!
Mit tehetünk embertársaink javára
„olyan világban, amelyben az általános
zenei műveltség megalapozásának a
feltételei nincsenek kellőképpen biztosítva” – kérdezte dr. Almási István 2000
októberében. Maga válaszolt a kérdésre: „önálló kezdeményezésekre van
szükség”. Ilyen önálló kezdeményező a
zene által megkísértett Varga Péter és
az őt támogató egyház. Megpróbálják
az iskolai nevelésből kimaradt lelki és
szellemi táplálékot pótolni.
A Székesegyház kórusa első vasárnapokon és ünnepnapokon énekel. Mindezt úgy, ahogy Schönberger püspök úr
kéri, azaz a zene ne fedje le a liturgiát.
Nehéz kötéltánc, de sikerül.
Első vasárnaponként népies egyházi
énekek és a liturgiához illeszthető betétek hangzanak el. Ünnepek alkalmával az egyházzene klasszikusait épp úgy
műsorára tűzi, mint a kortárs szerzők

műveit. Az ünnepi miséken karmesteri pálcája alatt többnyire a Dinu Lipatti
Filharmónia is közreműködik. Vivaldi,
Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn,
Mozart, Schubert, Kempter, Gruber, Kodály zenekari misék, Liszt, Karay, Vavrinecz, Fejér Kálmán művei egyaránt szerepelnek műsoron. E szerzők műveinek
igényes megszólaltatásához legalább fél
évre van szüksége a kórusnak. A munka nem hiábavaló. Ilyen alkalmakkor
zsúfolásig megtelik a Székesegyház más
plébániákról, sőt más felekezetektől érkezett hívekkel, kitéve magukat a zene
lélekemelő kísértésének.
Úgy lenne gazdaságos és az emberi erőfeszítés igazi megbecsülése, hogy
ilyen hatalmas idő, lelki és szellemi
energia befektetéssel, több alkalommal
elhangzana ugyanaz a mű. Varga Péter
erről 2–3 évenkénti felújítással gondoskodik.
Volt egy különleges esemény is a kórus életében, amikor az egri Székesegyházban a helyi kórus, Szatmárnémetiben pedig a Székesegyház kórusa
ugyanazt a misét énekelte. Ez az alkalom Hám János püspök halálának 150.
évfordulóján, 2007. december 30-án
volt, amikor Mozart C-dúr Missa Solemnise emelte magasba az emlékező
szíveket.
Mindezt a gazdag életpályát lehet tovább fokozni? Lehet, mert igent mondott
a szatmárnémeti Szentlélek templom

kórusának felkéréseire is, amikor több
alkalommal vendégkarmesterként a
Passiót tanította meg húsvétkor. Ilyenkor előadás után kocsiba ült, és rohant
a Székesegyházba, hogy percek múlva
kezdődő misén eleget tegyen az ottani
ünnepi kötelezettségeinek.
Varga Péter otthon van a népzenében
is. Több alkalommal zsűrizett a Hajnal
Akar Lenni népdaléneklési versenyen,
felkérték a Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület kórusának vezetésére is.
A zene kísértésének ekkor sem tudott
ellenállni. Ő azonban nem így fogalmazta meg: „Nekem a nagy hitem ad
erőt, ha ez nem lenne, már régen abbahagytam volna.” Fogadjuk el és köszönjük meg.
Varga Péter munkásságát évtizedek
óta követi a romániai magyar zenei élet
avatott intézménye, a Romániai Magyar Dalosszövetség. 2007-ben Márkos
Albert-díjat kapott 10 éves kórusvezetői munkásságának elismeréseképpen.
Ma, 2019. november 23-án megérdemelten veheti át a Zsizsmann Rezső-díjat
az erdélyi magyar egyházzenei kóruskultúrában elért művészi és szervezői munkásságáért. Péter, köszönjük
a munkát! Gratulálunk!
(Póti Eduárd felolvasásában elhangzott 2019. november 23-án, Kolozsváron,
a Romániai Magyar Dalosszövetség ünnepi közgyűlésén.)

Romániai Magyar Dalosszövetség • Jagamas János Díj

Lőfi Gellért

Dombora Anna méltatása

K

„

odály munkásságában teljesedett ki az a művészet, ahol
a gyermek önmagát dalolja.
(…) Rátalált egy igazán egyedi instrumentumra, a gyermekhangra, mely egyedül rá jellemző
hangszínével, lelkének sajátos rezzenéseivel a felnőttekkel azonos értékű művészetet hozhat létre. A gyermek, az ihlető forráson túl még soha nem kapott
ilyen fontosságot a művészetben.”
Talán ezzel a Lakner Tamás-idézettel jellemezhető a legjobban Anikó lelki

hitvallása, amely őt élteti, és zenei formálódásában megtartja.
Dombora Anna 1981. szeptember 23án született Rétyen. Az elemit és az általánost szülőfalujában, a mai Antos János Általános Iskolában végezte 1988 és
1996 között, itt kezdett el Kelemen Antal
tanár úr irányításával klarinétozni, a
gyermekzenekarban játszani, az iskola
kórusában énekelni. Középiskolás éveit
a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban folytatta fagott szakon, Simó Ernő tanár úr tanítványaként

1996 és 2000 között. Felsőfokú tanulmányait a brassói Transilvania Egyetem
Zene Fakultásán végezte zenepedagógia szakon 2000 és 2005 között, majd
a karvezetési stilisztika mesterképzést
2005–2007-ben. Félállásban fagott- és
zeneelmélet tanárként 2004 és 2010 között tanított a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban, majd
ének–zene tanárként 2005-től a Székely
Mikó Kollégiumban tanít, itt újraalapította a középiskolai kórust, amely jelenleg 80 tagú.
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Krecht Gyöngyvér és Dombora Anna (jobbról)

Aktív muzsikusa a rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert fúvószenekarnak,
amellyel rendszeresen fellépnek városi,
falusi, megyei, országos és külföldi rendezvényeken (például a Magyar Kultúra Napján szervezett rendhagyó ünnepi
koncerten a Tamási Áron Színházban,
a Szent György Napok keretén belül,
nemzeti ünnepeink és önálló koncertek
alkalmával, stb.).
A Székely Mikó Kollégium kórusával rendszeres résztvevője a Diákkórusok Fesztiváljának, megyei és regionális kórusolimpiászoknak, iskolai
és városi rendezvényeknek, valamint
külföldi meghívásoknak is többször
eleget tesz. Kórusával CD-felvételt is
készített.
2001-ben David Rachor amerikai fagottművész mesterkurzusán vett részt.
2004-ben a budapesti ELTE szervezésében a Karvezetési Versenyen IV. helyezést ért el.
2005 és 2010 között a rétyi Antos János Általános Iskolában is tanított óraadóként ének-zenét, vezette a Tavirózsa gyermekkórust, az 1–4. osztályban
furulyát oktatott, valamint működtette az 5–8. osztályos furulya együttest,
amellyel reneszánsz műveket játszva 2008-ben három alkalommal járt
külföldön: Inárcs testvértelepülésen,
a falunapon, a kárpátaljai Izsnyétén
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és Bicskén a Reneszánsz Fesztiválon az
ottani zeneiskola meghívására.
1994 óta tagja a rétyi Kováts András Fúvósegyesületnek, ezt az együttest második családjának tekinti. Anikó először itt került igazából a zenével
olyan mély kapcsolatba, amely a mai
napig elkíséri. És nem csak a zenével,
hanem itt tanulhatta meg Kelemen
Antal tanár úrtól a zene szépségén túl
a tiszteletet, a fegyelmet, a kitartást, a
közösség erejének alakítását, és nem
utolsó sorban a fesztiválok, a táborok és
egyáltalán egy fúvós mozgalom szervezésének csínját-bínját.
2005 és 2010 között a Pro Musica kamarakórusnak volt tagja, 2009-től a
Snaps Vocal Band énekegyüttesnek jelenleg is aktív tagja.
2013 őszén megalapította a Canticorum Pedagógus Női Kart, amelynek
tagjai főként a Székely Mikó Kollégium
pedagógusai. Az énekkar 35 tagú, repertoárjukban a magyar kórusirodalom művei dominálnak, de nyitottak
számos műfaj megszólaltatására, fontosnak tartva a női hang hangszínvilága megismerését. Részt vesznek Sepsiszentgyörgy nevezetes rendezvényein,
helyi és külföldi fesztiválokon, jótékonysági rendezvényeken.
Anna bevallása szerint a gyermekek
között érzi magát a legjobban. Így 2010

őszétől, amióta főállású énektanára a
Székely Mikó Kollégiumnak, számos
rendezvényt szervezett az iskola 5–8.
osztályos gyermekkórusával, a középiskolai vegyeskarral, a Mikó Consort
Régizene együttessel; évente több száz
kisgyermeknek tanít furulyát, népdalvetélkedőkre készít gyermekeket.
A tanítással már egyetemista korában kapcsolatba került, amikor a rétyi
fúvóstáborokban furulyát, zeneelméletet tanított kicsiknek, Kelemen Antal
tanár úrnak segédjeként több alkalommal vezényelhette a rétyi fúvószenekart előadásokon is. Sokféle értelemben
Kelemen tanár úr munkáját, egyéniségét tartja példaképének, és a tőle tanultak alapján próbál igényes, sokrétű zenei nevelő munkát folytatni.
Én személyesen Anit iskolás korom
óta ismerem, együtt muzsikáltunk
a Szerenád kamarazenekarban, együtt
énekeltünk az Eufónia Ifjúsági vegyeskarban, a Pro Musica kamarakórusban, a Snaps Vocal Bandben, az egyetemi kórusban, számtalan alkalommal
dolgoztunk együtt fúvós- és furulyatáborban, kórusversenyeken, fesztiválokon, koncerteken.
Meggyőződésem, hogy személyében
olyan fiatalt jelölt a Romániai Magyar
Dalosszövetség kitüntetésre, díjazásra,
akiről bátran mondhatom, hogy bástyája az erdélyi magyar zenei oktatásnak. Tisztelője, megbecsülője és őre a
magyar zenei kincsnek, oktatója, megszerettetője és továbbvivője az erdélyi
kórus- és fúvósmozgalomnak. Amíg
ilyen pilléreken nyugszik a háromszéki zenei oktatás, addig nincs féltenivalónk!
Kívánom neked, Ani, hogy az a szeretet, lelkesedés és nyitottság, ami
benned van, a zene és a zenei oktatás
iránt mindvégig elkísérjen utadon! És
ismét Lakner Tamást idézem laudációm zárásaként: „Kodály munkásságában teljesedett ki az a művészet,
ahol a gyermek önmagát dalolja. (…)
Rátalált egy igazán egyedi instrumentumra, a gyermekhangra, mely egyedül rá jellemző hangszínével, lelkének
sajátos rezzenéseivel a felnőttekkel
azonos értékű művészetet hozhat létre. A gyermek, az ihlető forráson túl
még soha nem kapott ilyen fontosságot a művészetben.”
(Krecht Gyöngyvér felolvasásában elhangzott 2019. november 23-án, Kolozsváron, a Romániai Magyar Dalosszövetség ünnepi közgyűlésén.)

Romániai Magyar Dalosszövetség • Rónai Antal Díj

Gergely János

György Sándor méltatása

A

fúvós részleg egy tehetséges fiatalembert javasolt
kitüntetésre, akinek a pályája felfelé ível, és jelentős
eredményt valósított meg e
pár év szakmai tevékenység alatt. Legszembetűnőbb jellemvonásai: céltudatosság, tehetség és szorgalom, valamint megbízhatóság. Pályaválasztását
nagyban befolyásolta megismerkedése
a fúvószenével, bár a hangszerválasztás nem volt zökkenőmentes.
De kezdjük elölről a történetet
azoknak, akik közelebbről nem ismerik: 1989 februárjában született
Alsóboldogfalván, iskoláit szülőfalujában és a községközpontban, Újszékelyen végezte. Hetedikes korában került kapcsolatba a székelykeresztúri
fúvós
z enekarral, amelynek hatására
felvételizett a művészetibe a nyolcadik osztály elvégzése után, így került
az osztályomba minimális zenei ismeretekkel, olyan hangszeren, amely
nem szerepel a művészetiben tanítható hangszerek listáján. Fél évbe tellett,
amíg a számára megfelelő hangszert,
a tubát megleltük, és teljes hévvel nekiláttunk e hangszer titkainak felfedezéséhez. Addig én sem tanítottam
ezt a hangszert. A mellettem álló fiatalember tehetsége, kitartó szorgalma
és körültekintő hozzáállása segített
a zenei előképzés hiányának bepótolásához, és alig három év alatt olyan
szintre emelkedett hangszertudása,
hogy már országos versenyeken szerepeltünk sikeresen. Érettségi után
szépen sorban jöttek a megvalósítások: felvételi, majd diplomázás a zeneakadémián, mesterizés, címzetes
tanári állás a művészetiben, véglegesítő vizsga, és legutóbb a kettes tanári
fokozat megszerzése.
Hitvallása: eredményt csak szorgalmas, kemény, kitartó munkával lehet
elérni, ezért már diákévei alatt sem
tűrte meg maga mellett a munkát félvállról kezelőket, a munkában nem ismer tréfát, már Székelyudvarhelyen,
de később Kolozsváron is számonkérte
társaitól a napi gyakorlás mennyiségét
és minőségét. Szerintem ez a magatartás is a tanári pályára predesztinálta, ahol ugyanolyan következetesen és

György Sándor

könyörtelenül megköveteli a napi teendők hiánytalan elvégzését.
Ami a karmesteri tevékenységét illeti, az sem mindennapi. Olyan településen kezdte el a karmesterkedést, ahol
soha nem tanított zenét szakember,
és nem létezett az évek során semminemű felnőtt művelődési tevékenység,
ráadásul az ország egyik legnagyobb
területű településéről van szó, amely
75 négyzetkilométeren fekszik, több
mint 150 kilométeres, településen belüli úthálózattal, ahol az ehejt két-három kilométert, az ahajt meg tíz vagy
annál is nagyobb távolságot jelent. Székelyvarságról van szó, Udvarhelytől 35
kilométerre, ahol nyolc évvel ezelőtt
felnőtt tagokkal fúvószenekart indítottam, és egy év elteltével, nyugdíjba
vonulásom után a karmesteri pálcát
átadtam a mellettem álló fiatal kollegának. A pálca könnyű, az elvégzendő
munka annál nehezebb, de sikeresen
megbirkózott vele, és az eltelt hét év
alatt sikerült egy szervezett, fejlődőképes együttessé kovácsolnia a csapatot.
A karmester határozottsága, erélyes és
célratörő magatartása hozzájárult az
együttes tagjainak hozzászoktatásához a közösségi munkához, felelősségtudatuk kialakításához, és új életmód

kialakításához. Egyszóval összeszokott
együttessé kovácsolta a zenekart a közös munkához hangolt, jól meghatározott egyéni feladatokkal. Az együttes
működéséhez szükséges anyagi bázis
biztosított helyi erőből (próbaterem,
hangszerkészlet, egyenruha, kottatartó, kotta), valamint a taglétszám állandósulása és az utánpótlás képzése biztosítékot jelent a fúvószenekar hosszú
távú működéséhez.
Hét éve Oroszhegyen az iskolaigazgató kezdeményezésére és a helyi vállalkozók hathatós anyagi segítségével
harminckét tanulóval elindult a hangszeroktatás. Ötödik éve ebből a csoportból létrejött az ifjúsági fúvószenekar
György Sándor vezetésével.
Példaadó a helyi közösség támogatása, mindenki szívügyének tartja
az együttes létezését, fejlődését, szereplését: szülők, községi vezetők, közbirtokosság, vállalkozók. Az együttes
megbecsült helyet kapott a helyi rendezvényeken, ma már elképzelhetetlen
a nagy hagyománnyal rendelkező Nárciszfesztivál vagy a híres oroszhegyi Pálinkafesztivál a fúvószenekar részvétele
nélkül. Az első önálló hangversenyükre
olyan nagy volt az érdeklődés, hogy kicsinek bizonyult a helyi sportcsarnok,
s bár a legzordabb hóvihar tombolt az
előadást megelőző órákban, így is zsúfolásig megtelt a terem, és mindenki
gyönyörködött a színvonalas, egyszersmind emlékezetes előadásban. Ez a fiatal, de sokat ígérő zenekar nemcsak a
helyi közösséget szolgálja, hanem már
három éve a Székelyudvarhelyen rendezett eseményeken is főszerepet kap
nemzeti ünnepen (március 15., augusztus 20., október 23.), megemlékezéseken
(nemzetközi gyermeknap, aradi vértanuk emléknapja, május elsejei zenés
ébresztő) vagy éppen valamelyik helyi
rendezvényen, mint a Bárányfesztivál,
a Méhészfesztivál, a Gyümölcsfesztivál.
A legnagyobb megvalósítás mégis a
hangszeres zene megszerettetése, elragadó a gyermekek lelkesedése a hangszeres foglalkozások idején mind az
egyéni, mind a közös tevékenység alkalmával. Tudott dolog, hogy az élet
fokmérője a tett, hát Sándor tanár –
ahogy tanítványai emlegetik – teszi a
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dolgát, sőt, jól teszi a dolgát, szerintem
nem véletlenül található a tanítványai
között nemcsak Udvarhely vidékéről
származó, hanem a Gyergyói-medencéből, Csíkból, de akár más megyéből
is (Kovászna, Brassó), akik azért jönnek Udvarhelyre, hogy nála tanulhassanak.
Természetesen Kölcseyvel együtt
mindannyian tudjuk, hogy „lángerő

kevésnek adatik, azonban minden
egészséges lélek szorgalom és tudás
gyarapításával alkothat tehetsége szerint értéket, és ezzel hozzájárul nemzete közkincsének gyarapításához, és
ezzel együtt annak megmaradásához.”
Szerintem jelen esetben ezzel a ténnyel
állunk szemben, mert György Sándor
karmesterként olyan területen alkotott maradandót, ahol a hangszeres

zene ismeretlen fogalom volt, így tiszta
szívből javasolom a Romániai Magyar
Dalosszövetség áltat felajánlott kitüntetésre.
Gratulálok a megvalósításokhoz és a
kitüntetéshez!
(Elhangzott 2019. november 23-án,
Kolozsváron, a Romániai Magyar Dalosszövetség ünnepi közgyűlésén.)

Romániai Magyar Dalosszövetség • Seprődi János Díj

Varga Károly

Fülöp Gábor méltatása

R

eményik Sándor Trianon utáni rémült kiáltása – „Ne hagyjátok a templomot, / A templomot, s az iskolát!” – 1925-ben
egy nép megmaradásáért, továbbéléséért szólt. Sajnos, ez a feljajdulás kies tájainkon manapság is igencsak időszerű. Hisz Adyval szólva „Fejét,
jussát, szívét kobozzák” véreinknek,
szemérmetlenül. Ezért értékelődik fel a
szolgálatát hivatástudattal végző pedagógus, lelkipásztor, író, költő s minden
más közéleti személy.
Fülöp Gábor kántor, karnagy, zenetanár viszonylag fiatalon erre tette fel
életét. Istentől kapott tehetségével őrizni s továbbadni zenei kincsünket templomban és iskolában.
Kántor-karnagyi diplomát szerezve
Nagyváradon és Budapesten a Nagybányai Református Egyházmegye Koltó-Katalini gyülekezetében zengnek
az orgonán ujjai alatt Isten dicsőségére és a hívek lelki épülésére Szenczi
Molnár Albert megzenésített zsoltárai
s a többi vallásos énekek. Karnagyi
tehetségét a vegyes- és kamarakórus élén gyümölcsözteti. Az egyszerű falusi kórustagokkal nemcsak a
tordaszentlászlói, kolozsvári kórusseregszemléken, de például a tokaji zsinagógában, a Pesti Vigadóban, a
budapesti Nádor-teremben és a Művészetek Palotájában is osztatlan sikert
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aratott igényesen kiválasztott és ös�szeállított repertoárjával.
Látván iskolai magyar zeneoktatásunk válságos állapotát, különösen a
szórványvidéken, ahova mi is tartozunk, elhatározta, hogy zenetanári oklevelet szerez. Elvégezte a bukaresti Spiru Haret főiskola zenepedagógia szakát,
majd a nagyváradi Partiumi Keresztyén Egyetemen mesterizett.
Hátára vette Nagybánya és környéke magyar diákjainak zenei oktatását
a még meglévő magyar oktatási intézményben. Kórust szervezett a Németh
László líceumban. Nagy odafigyeléssel
klasszikus darabokat, népdalfeldolgozásokat és egyházi kórusműveket szólaltat
meg alkalomról alkalomra a hallgatóság örömére. Célja megértetni növendékeivel Augusztinusz egyházatya zenéről vallott mélyenszántó gondolatát: „A
hangok beözönlöttek fülembe, szívemre
szállt az igazság harmata, és kigyulladtak bennem jámbor, tiszta érzések”.
Az iskolai kórussal is túllépi a helyi
kereteket. Felléptek Nagyenyeden, Kolozsváron, Budapesten, az esztergomi
bazilikában, Szentendrén. Két kórustalálkozón első helyezést értek el.
Amikor Fülöp Gábort a Seprődi János-díjra ajánlom, jó lelkiismerettel
teszem. Egyrészt, mert erdélyi zenei
életünk kiválósága, néhai Guttmann
Mihály is nagyra értékelte munkáját,

Fülöp Gábor

s szép jövőt jósolt számára, amikor jelenlétében a koltói kórus jubileumi ünnepségét tartottuk. Másrészt, mert a
Szentírás is méltányolja az áldozatosan
végzett munkát: „Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak...” (I. Tim. 3, 13)
(Elhangzott 2019. november 23-án,
Kolozsváron, a Romániai Magyar Dalosszövetség ünnepi közgyűlésén.)

Romániai Magyar Dalosszövetség • Márkos Albert Díj

Ványolós András

Szabó András méltatása

S

zabó András 1982-ban született Csíkszeredában. Első
osztálytól érettségiig a helyi
Nagy István Művészeti Középiskola diákja volt, hegedű
szakon. Érettségi után egy évet a budapesti Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendéke ifj. Sapszon Ferenc
es Béres György növendékeként. A debreceni egyetem zeneművészeti karán
egyházzenei, orgona és szolfézstanári
diplomát szerzett Karaszon Dezső és
dr. Szabó Márta irányításával. Egyetemi évei alatt részt vett Helmuth Rilling és David Vinden karvezetők kurzusain. Hazatérte után mesterszakot
végzett a Kolozsvári Babeș–Bolyai
Tudományegyetem Református Tanárképző karán, illetve Brassóban a
Brassói Transilvania Tudományegyetem Zeneművészeti karán. 2008-tól a
mai napig a Csíkszeredai Művészeti
Középiskola címzetes tanára zenetörténet, orgona, általános ének-zene és
kórus tárgyakban. Több publikációja
is megjelent a Művelődés és a Vasárnap folyóiratokban. 2011-ben a Protestáns Teológiai Intézetben az Öreg
Graduál kiadásának 375. évfordulója
alkalmából megrendezett nemzetközi konferencián a lamentációról tartott előadásának anyaga megjelent a
Református Szemlében. Rendszeresen
tart zenetörténeti tárgyú tudományos
előadásokat.
Karvezetői tevékenysége nagyon
sokrétű. Vezette a Sapientia Énekegyüttest, a Jubilus kamarakórust, a Csíkszeredai Régizene Fesztivál fesztiválkórusának több évben is társkarnagya.
Közreműködött a Barozda, a Codex, a Le
Baroque Nomade és a Concerto Spiralis

Ványolós András és Szabó András (jobbról)

együttesekkel, vezette több előadás kamarakórusait, énekegyütteseit. A Lux
Aurumque kamarakórus tevékeny segítője, énekesként és karvezetőként.
Sokoldalú tevékenységében alázatosság jellemzi, szakmai és emberi téren
egyaránt. Ennek gyümölcse, hogy az
értékkel értékesen foglalkozik, megnyerve diákjait, munkatársait és a közönséget az egyetemes és a magyar
zene ügyének. Értékközpontú szemléletmódja, amit nagyhírű tanáraitól
örökölt, minden tevékenységi területén

nagyhatású, nagymértékben szolgálva
itthoni megmaradásunkat.
Családos, két fiúgyermek, a 7 éves
Lőrinc és az 5 éves Vince édesapja.
Mindezek fényében a Romániai Magyar Dalosszövetség Márkos Albert-díja
megerősítésként és bíztatásként méltó
helyre kerül, ezáltal szolgálva az erdélyi zene jövőjét.
(Elhangzott 2019. november 23-án,
Kolozsváron, a Romániai Magyar Dalosszövetség ünnepi közgyűlésén.)
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Romániai Magyar Dalosszövetség • Guttman Mihály Díj

Ambrus Attila

Nádudvary György méltatása

B

rassóban mindenki ismeri
Nádudvary Györgyöt; ha szóba kerül a neve, mindenki elmosolyodik, mert Gyuri bácsi
a Cenk alatti derű, életkedv
megtestesítője. Ő az, aki példát nyújt
arról, hogy a közösségi cselekvés ma
is üdvös, és az egyetlen helyes út a kisebbségi létben. Azt a gondolatot pedig
hittel vallja és hihetően képviseli, hogy
mily gyönyörűség, íme, lásd, amikor az
atyafiak együtt muzsikálnak!
Nádudvary György Kapuváron –
Győr-Sopron-Moson megyében – született 1939. február 24-én. A családot
1941 őszén Szilágysomlyóra helyezték.
A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen végzett. 1968-ban házasság
révén brassói lakos lett. Noha munkahelye mindvégig, nyugdíjazásáig Sepsiszentgyörgyhöz kötötte, tevékenyen
részt vállalt a Cenk alatti város kulturális, társadalmi, politikai életében.
A Brassói Magyar Dalárdában több
mint 25 éve énekel feleségével, Máriával együtt. Akkor sem hagyta abba
az éneklést a kórusban, amikor a Kovászna megyei Munkaügyi Vezérigazgatóság vezetője, így nagyon elfoglalt
lett. Mint később megvallotta, a kóruspróbákat kellemes és hasznos kikapcsolódásnak találta, erőt adó, jókedvet megtartó alkalmaknak. Nem
utolsó sorban az is erősítette kitartásában, hogy a dalárdában a zeneirodalom gyöngyszemeivel ismerkedhetett meg, dalostestvéri barátságokat
köthetett.
Nyugdíjazása után Brassó városi RMDSZ-es tanácsosként, RMDSZ-es
parlamenti képviselőként sem szakadt
el a Brassói Magyar Dalárdától. Szükségesnek látta, szorgalmazta, hogy amikor elsorvasztották az iskolákban a
zeneoktatást, a közösség világi és egyházi vezetői az erdélyi kórusmozgalom
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Ambrus Attila és Nádudvary György (jobbról). Etédi József felvételei

élére álljanak, úgy ahogy azt elődeink
is tették.
A 156 éves Brassói Magyar Dalárda alelnöke 2010 óta, közreműködött
a 150 és a 155 éves jubileumi ünnepségek sikeres lebonyolításában, a
brassói Városi Civilizáció Múzeumában tartott kiállítás létrehozásában,
amelyet a dalárda ereklyéiből rendeztek. Sikerült újabb baráti kapcsolatokat létesítenie a budakeszi, a tordaszentlászlói és a tordai kórusokkal. A
Brassói Magyar Dalárda történetének
avatott kutatója, jelenének elhivatott
krónikása. A Cenk alatti kórus munkáját népszerűsíti immár több évtizede a Brassói Lapokban.
A napokban jelenik meg, már nyomdában van Mesél a zászló című – soksok korabeli és jelenkori fotóval illusztrált – könyve a Brassói Magyar
Dalárda több mint másfél évszázados
történetéről.

Aki régóta ismeri Nádudvary Györgyöt, de még az is, aki éppen csak megismerte őt, igazat ad Babits Mihálynak,
aki A második ének című versében ezt
írja: „Megmondom a titkát, édesem a
dalnak: / Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. / Mindenik embernek a lelkében dal van, / és a saját lelkét hallja
minden dalban. / És akinek szép a lelkében az ének, / az hallja a mások énekét is szépnek.”
Köszönjük, Gyuri bácsi, hogy a mi
énekünket szépnek hallod, s sokat teszel azért is, hogy mi is csodálatosnak
hallhatjuk másoknak az énekét!
Örülünk, hogy munkásságodat Erdély-szerte elismerik, hogy Guttman
Mihály-díjjal tüntet ki a Romániai Magyar Dalosszövetség!
(Elhangzott 2019. november 23-án,
Kolozsváron, a Romániai Magyar Dalosszövetség ünnepi közgyűlésén.)

Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság Díj

Makay Dorottya

Gálfi Attila méltatása

N

agy öröm és még nagyobb
megtiszteltetés számomra,
hogy Gálfi Attila műemlékhelyreállításra szakosodott
ács- és kőművesmester tevékenységét módomban áll bemutatni,
értékelni annak kapcsán, hogy előszőr
az idén 30 éves Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság történetében a Kelemen Lajos szakmai díjat mesterember
veheti át.
Az akadémiai jellegű laudációkkal
ellentétben szavaim alatt a háttérben
Gálfi Attilával végzett közös munkáink idején készült képek sorakoznak,
hogy élőben is lássuk: a díjazott mester munkáját a díjátadás helyszínétől
nem kellene messze keresgélnünk, ha
felmennénk a Vallásszabadság Házának fedélszerkezetébe: az is díjazottunk
keze munkáját dicséri.
A történeti épületek helyreállításának oktatásában aktív szakemberként
diákjaimnak gyakran hangsúlyozom,
hogy a sikeres helyreállítás minőségét
a folyamat leggyengébb láncszeme határozza meg. Másként fogalmazva, felületes kutatásokra alapozva nem lehet
jó minőségű terveket készíteni, átgondolatlan terv alapján nem lehet jó minőségű eredményt elvárni; de amen�nyiben az alapos kutatást részletes terv
követi, a minőség biztosításához megfelelő kivitelezés szükséges, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az épületen
olyan szak- és mesteremberek dolgozzanak, akik értik az elvárásokat, olvasni tudják a tervet, és rendelkeznek
azzal a kézügyességgel és szaktudással, hogy a feladatot elvégezzék. Ugyanakkor nyitottak is legyenek az újra, de
legyen bennük kezdeményező készség
is, mert sokszor az elméleti kérdésekre gyakorlati szemszögből jobb válasz
adható.
Azaz egy jó műemlékes tervező legalább annyit tanul egy jó mesterembertől, mint fordítva.
Nem véletlenül kezdem a bemutatást
az oktatás perspektívájából, hanem
azért, mert Gálfi Attilával a szakmai
kapcsolatunk – amely már rég túl van
a „nagykorúságon”, és jövőre „szavazati
joga is lesz” – a bonchidai BHCT 20021-es
oktatási program keretében kezdődött.

Gálfi Attila, aki a tanulmányait
a marosvásárhelyi Constantin Brâncuşi Építészeti Szaklíceumban végezte, műszaki rajz tanárának és a
műhely órákat vezető mesterének köszönhetően nagy érdeklődéssel indult
el a gyakorlati szakmai életbe. Már a
2002. évi, első találkozásunkat megelőzően olyan épületeken dolgozhatott, mint a vásárhelyi Bolyai Líceum
vagy 1996-ban a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium és a marosvásárhelyi Pállfy-ház (az Ítélőmester háza),
ez utóbbiakat a Marco Kft. keretében,
az azóta elhunyt Medvés Gyuri bácsi
mester vezetése alatt, aki a cég képviseletében maga is részt vett a bonchidai oktatási programokat megelőző – Transylvania Trust, valamint a
brit IHBC szervezésében 1999 és 2000ben lezajlott ACTT 2 oktatási programokban.
Gálfi Attila hozzáállását már ebben
a kezdeti időszakban jól jellemezte a
tanulni akarás, hiszen a BHCT 2002-es
oktatási programban gyakorlatilag saját szabadidejében, fizetés nélküli szabadság keretében vett részt, egy olyan
kollégája helyett, aki alkalmazójuk támogatása hiányában inkább visszalépett.
Munkakapcsolatunk pedig mindkettőnk 2003-as vállalkozóvá válásával,
már 2004-től gyakorlatilag állandóvá
vált.
Két, akkoriban még teljesen hiányszakmának számító, területen is képezte és fejlesztette magát és csapatát:
(1) történeti fedélszerkezetek helyreállítására szakosodott ács és (2) boltozatok
és falazatok helyreállítására, szövésére,
kezelésére szakosodott kőművesmester, aki természetesen a mész alapú vakolatok készítésében is nagy jártasságra tett szert.
Az alábbiakban a teljesség igénye
nélkül és csak néhány megjegyzéssel
sorolnék fel több tucatnyit a kiemelkedő munkái közül:
1. Fedélszerkezeti, illetve ácsmunkák
(először a saját IrodM, ConsolideM csapataink által tervezett munkákat említem): Első közös munkánk a kolozsvári
Déva utca 13. szám alatt található ház
kerti részének manzárdosítása volt.

Gálfi Attila

Ugyan az épület nem műemlék, de
ugyanarra a tudásra van szükség nem
listázott történeti épületek esetében
is, mint az országos vagy egyenesen
UNESCO védettséget élvező csúcsműemlékeknél; A kolozsvári Malom utcai
zsinagóga festett mennyezetet hordozó födémének és fedélszerkezetének
helyreállítása és megerősítése; A széki
református templom 2007-es gyorsbeavatkozási munkája, ahol fa térrács�szerkezetet készítettek, időt nyerve
az általános felújításig; A nagybányai
Podul Viilor utca 9. szám alatti ház
manzárdosítása és általános megerősítése; Kolozsváron a Farkas utcai református templom fedélszerkezete,
először gyorsbeavatkozásként a szentély fedélszerkezetének helyreállítása
2011-2012-ben, majd rohamtempóban,
versenyt futva az idővel az Európai
Uniós támogatásból készült teljes körű
helyreállítás keretében a hajó fedélszerkezete 2014–2015-ben; A kolozsvári
Református Kollégium barokk jellegű
fedélszerkezete; Legfrissebb munkájuk
a bágyoni unitárius templom barokk
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jellegű fedélszerkezetének és födémének megmentése. Ez utóbbiról vendéglátónk, Furu Árpád sem hitte volna,
hogy még menthető, olyan látványosak
és súlyosak voltak a rovarkárok, és az
előző barbár beavatkozások szakértelem-hiánya.
További fedélszerkezeti munkák,
ahol a szakma legjobb tervező csapataival dolgozott együtt az M&M Design,
a KonZOL Studio, az Utilitas, a Tektum
stb. szakembereivel: A nagyenyedi református vártemplom fedélszerkezete;
Magyarlóna református templomának
fedélszerkezete; Alsófelsőszentmihály
unitárius templomának fedélszerkezete; Magyarrákos református temploma;
Mezőbergenye református temploma
(ahol a munkálat jó részét önköltségi
áron vagy éppen adományként végezték); Marosvásárhely Ortodox templom; Válaszút; Páncélcseh; Egeres;
Szászlekence; Marosvásárhely Szabadi
úti templom; Tordai római katolikus
templom; folyamatban az ótordai református templom; nemrég készült el
a várfalvi unitárius templom fedélszerkezete is; a már említett helyszínünk,
a Vallásszabadság Házának fedélszerkezete.
Új építésű fedélszerkezetek készültek: Gogánváralja; Néma (romtemplom,
szintén részben adományként); Bogár
telke; Retteg templomainak esetében,
dolgoztak; a kálnoki haranglábon; az
Erdélyi Református Püspökség fedélszerkezetén.
De említhetünk zsindelyezési munkálatokat is, mint: Valkó; a galambodi harangláb; a madarasi fekete harangláb.
2. Kőműves- és vakoló munkák, boltozatok, ívek, falazatok szövései, kezelései (itt is először a saját, IrodM,
ConsolideM csapataink által tervezett

munkákat említem): a középlaki református templom falainak szövése és
rozsdamentes acélspirál vasakkal történő megerősítése, már 2004–2005-ben.
Kár, hogy a teljes megerősítési koncepcióra azóta sem került támogatás; a
gyulafehérvári Majláth Gusztáv Líceum
elemi iskolai épületének falazati szövései. Külön megjegyzendő, hogy a fővállalkozó mestereit és szakmunkásait
oktatták az adott épületen a szövések,
injektálások elvégzésére; a telegdi elemi iskola régi épületének boltozati javításai – nekik köszönhető, hogy a fővállalkozó talált olyan csapatot, akik
el tudták végezni a boltozati javítást,
nem kellett a boltozatokat lebontani
(az épület nem műemlék) és vasbeton
födémmel helyettesíteni. Itt használták az első változatát a saját fejlesztésű injektáló és fugázó gépnek (amely
később Gálfi Imre diploma munkája
lett), amely mindkét munkálatot meg�gyorsítja, és a minőséget is kontrolálhatóbbá teszi; a váralmási református
templom nagyon rossz minőségű falazatának szövésé, injektálása, vasalása;
egy nagykapusi szász lakóház falazatának és boltozatainak megerősítése (itt
fedélszerkezeti munkálatok is készültek); a már klasszikusként emlegetett
széki templom boltozatainak és falazatainak szövése, kiegészítése, kezelése
úgy, hogy egyik felől a tervező mérnök
kollégákkal, másik felől pedig a minden négyzetcetiméternyi falképet óvó
falképrestaurátorokkal kellett egyeztetni. A tervező csapat tagjainak néha a
moderátor, a szakmapszichológus vagy
szinte a túsztárgyaló szerepét is fel kellett vállalniuk, hogy a különböző érdekek, szempontok egyeztetésénél a nyertes-nyertes és nem a mindenki vesztett
helyzet valósulhasson meg; szintén
kiemelkedő a Farkas utcai református

templom boltozatain, oromfalán, falain és támpillérein végzett munkájuk,
ahol a legnehezebb feladatok elvégzése
mellett arra is volt energia, hogy más
csapatok munkáját is vezessék, felülvizsgálják, azaz oktassák a jó szakmai
gyakorlatot; a már említett nagybányai
épületen is végeztek falazati javításokat, és itt próbálták ki a gyakorlatban
a rozsdamentes spirálvasas megerősítés is.
A teljesség igénye nélkül még néhány
más tervezői csapat által előkészített
falazati helyreállítást említenék végezetül: Magyarbikal; Ördöngösfüzes;
Damos; Mezőkapus református templomai; a kisbácsi ortodox templom.
Végezetül gratulálni szeretnék nemcsak a jól végzett szakmai munkához,
hanem a csapatmunkához és az oktatási, továbbképzési feladatok felvállalásához is, amelyben nem csak szakmunkásokat, hanem pályakezdő mérnök és
építész kollégákat is részesítesz.
Kívánunk még rengeteg szépen, igényesen helyreállított történeti épületet!
(Elhangzott 2019. május 25-én, Kolozsváron, a Vallásszabadság Házában
szervezett díjátadó gálán.)

Jegyzetek
1 BHCT – Built Heritage Conservation
Training – Épített örökség-helyreállítási Szakképzés, amelyet a Transylvania
Trust Alapítvány, valamit a brit IHBC
szervezett, és a képzés különböző formáit máig évente megszervezik a bonchidai
Bánffy-kastélyban.
2 ACTT 1999–2000 – Aiud Conservation
Transnational Traning Programme –
Angliában majd, az enyedi Bethlen Gábor
Kollégium épületein zajló épített örökségvédelmi gyakorlati szakképző program.

Gaal György

Az Unitárius Egyház méltatása

E

rdélyben a legtöbb magyar vonatkozású műemlék ma az
egyházak birtokában, használatában van. Éppen ezért
nagyon fontos, hogy az egyházak vezető szervei, egészen az
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egyházközségekig állandóan figyelemmel kísérjék műemlék épületeik állapotát, gondoskodjanak azok karbantartásáról, szakszerű gondozásáról.
Minden egyházközség nem rendelkezhet műemlékes szakemberrel, de az

egyházi központoknak kötelességük
olyan szakmérnököket alkalmazni,
akik nyilvántartják a műemlékeket, és
tanáccsal látják el az azokat birtokló,
esetleg restaurálásra készülő egyházközségeket. Sőt, azokra a templomokra

is gondot kell fordítaniuk, amelyek
mellől már elfogytak a hívek.
Sokáig nagyobb méretű restaurálásokat alig-alig lehetett végezni, mert
sem az egyházközségek, sem az egyházi központ nem rendelkezett megfelelő
pénzalapokkal. Az utóbbi évtizedben
lényegesen megváltozott ez a helyzet,
mert a pályázási rendszer lehetővé tette, hogy akármelyik egyházközség akár
romániai, akár magyarországi, vagy
éppen európai alapokhoz folyamodjék
a költségek fedezéséért.
A renoválások, műemléki helyreállítások terén Erdélyben az elsők közé
tartozik a Magyar Unitárius Egyház. A
mintegy 130 egyházközsége közül 50ben folyt vagy folyik valamilyen – a
műemléki szempontokat is figyelembe vevő – felújítás, helyreállítás. Ezek
minden esetben szakszerűen készített
tervek, előzetes véleményezések alapján kezdődtek, majd a pályázat útján
elnyert támogatások függvényében valósultak meg.
Messze a templomfelújítások vezetnek. Ezekhez az alaphangot a kolozsvári „anyatemplom” teljes helyreállítása
adta meg, amelyet még Bálint Benczédi Ferenc, akkori kolozsvári lelkész, a
jelenlegi püspök vezényelt le. Azóta, az
utóbbi évtizedben Ádámos, Aranyosrákos, Bágyon, Csekefalva, Firtosváralja,
Homoródalmás, Homoródszentpál, Homoródújfalu, Kadács, Kede, Kénos, Kissolymos, Kobátfalva, Kolozs, Korond,
Kökös, Kőrispatak, Lókod, Magyarszentbenedek, Magyarszovát, Medesér,
Mészkő, Nagyvárad, Nyárádszentlászló, Nyomát, Oklánd, Sepsikilyén, Sepsiszentkirály, Siménfalva, Székelyderzs,
Szentgerice, Tarcsafalva, Torda, Torockó, Torockószentgyörgy, Várfalva, Városfalva temploma esett át teljes vagy
részleges felújításon. Külön szakértelmet, művészi beavatkozást igényeltek a
freskók és a kazettás mennyezetek restaurálásai. Ilyen munka Énlaka, Homoródkarácsonyfalva, Homoródszentpéter,
Magyarszentbenedek, Nyárádszetnlászló, Sepsikilyén és Székelyderzs templománál volt. A különálló torony vagy
harangláb szakszerű javítása Énlaka,
Kálnok, Nyomát, Szentábrahám és Tarcsafalva templomainál volt szükséges.
Két templom körül a várfal gondozására is sor került: Árkoson és Bölönben. Az

Farkas Emőd, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka. Horváth László fényképei

egyházközség tulajdonában lévő papi
lakot, harangozói lakást, iskolaépületet
a következő falvakban állították helyre:
Alsófelsőszentmihály, Csehétfalva, Énlaka, Homoródalmás, Kolozs, Szind, Torockó, Újszékely, Verespatak.
A restaurálási munkálatokat 5 egyházközség esetében saját alapból fedezték, romániai támogatást vett igénybe
27, magyarországit 35 egyházközség.
Európai uniós alapból kapott támogatást 5 egyházközség, az USA-ból pedig 1.
Sok esetben a tervezési munka költségét saját forrásból biztosították, s azután pályáztak. Néha kétféle pályázattal
is nyertek pénzt.
Az egyházi központban két szakember fogja össze és tartja nyilván
a munkálatokat: dr. Furu Árpád építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök és Furu Xénia építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök.
Ők gondoskodnak a lelkészek műemlékvédelmi képzéséről is. Furu Árpád
2015-ben Útmutató az unitárius egyházi épületek karbantartásához címmel
tájékoztató füzetet állított össze. Ezen
kívül az egyház műemléki vonatkozású köteteket is közzétett, ilyenek a
Festett famennyezetek és berendezések
az unitárius templomokban Balassa M.

Ivántól, vagy az Unitáriusok a Házsongárdi temetőben Gaal Györgytől. Mindkettő 2018-ban jelent meg.
Az legfontosabb egyházi műemlékek
az egyházközpontban, Kolozsvárt találhatók. Az itteni épületeket állandóan
renoválni kell. Többnek, így az Unitárius Kollégiumnak is a homlokzatát újra
festették. Az egyház legértékesebb műemléke azonban egyben a város egyik
legrégebbi lakóháza, a volt unitárius
püspöki lak, új nevén a Vallásszabadság Háza. Ezt a gótikus elemeket is magán viselő épületet 1883-ban vette meg
az egyház Biasini Domokos kereskedőtől, hogy méltó rezidenciát tudjon biztosítani a sokgyermekes Ferencz József
püspöknek és püspök-utódainak. Ahhoz, hogy a házat teljes egészében fel lehessen újítani, több tényezőnek is közre
kellett játszania. Mindenekelőtt Bálint
Benczédi Ferenc mostani püspök nem
foglalta el az őt megillető – méreteiben
óriási – lakást. Az egyház vállalta annak renoválási költségeit és közcélra
bocsájtását. Kellett még a lelkes Furu
házaspár, akik szakértelmükkel a lehető legtökéletesebb megoldásokat választották mind építészeti, mind pedig
műemlékvédelmi szempontból. És kellett még sok-sok pályázati támogatás,
amiből a munkálatokat lehessen kivitelezni. A felújított ház avatása 2018.
július 7-én volt, az unitárius egyházalapítás 450. évfordulós ünnepségein.
Nemcsak az egyház, hanem Kolozsvár
is egy gyöngyszem-épülettel gazdagodott, amely most két földszinti üzlethelyiséget (étterem, magyar könyvesbolt),
az emeleten előadótermet, múzeumi
részleget és valláskutató intézetet fogad magába. Az előadóteremben az egyházi vezető férfiak portrégalériája és az
unitárius templomok frízképei tekintenek a látogatóra.
Már csak ez az egy épület is indokolttá tenné az elismerést, de ha ehhez
számítjuk a félszáz egyházközségben
folytatott építkezési, restaurátori munkát, egyértelművé válik, hogy a Magyar
Unitárius Egyház minden szempontból
méltó a Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Díj elnyerésére.
(Elhangzott 2019. május 25-én, Kolozsváron, a Vallásszabadság Házában
szervezett díjátadó gálán.)
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Szoboszlai Attila

Balla Géza méltatása

B

alla Géza 1960. július 17-én
született Kémer községben
(Szilágy megye, Erdély).
Szülei a mezőgazdaságban
dolgoztak. Édesapja, mint gyümölcstermesztő technikus, édesanyja
pedig a háztáji gazdaságban tevékenykedett.
A szőlőhöz és a borhoz kötődése gyermekkorában kezdődött. A családnak
a nagyszülőkkel együtt egy hektár szőlője volt. A bort már általános iskolás,
V. osztályos korában megkedvelte, amikor nagyapja hordójából kenderpozdorja szálakkal szívták ki a „szőlőlevet”
néhány barátjával, persze a nagyapa
tudta nélkül. Nagyapja igencsak elcsodálkozott aratáskor a hordó láttán.
Az általános iskola elvégzése után a
szilágysomlyói Szőlészeti és Borászati
Szaklíceumban folytatta tanulmányait,
ahol hamarosan a pincekulcsot is rábízták. Igaz, csak rövid időre, mivel itt
is üresedtek a hordók… Ezután Kolozsváron kezdte el a Kertészeti Egyetemet,
majd itt szerzett mérnöki diplomát 1984ben, mint szőlész-borász szakmérnök,
tehát 35 éve dolgozik a pályán. Az akkori rendszer lehetővé tette a munkahely
megválasztását, az elért eredményektől
függően. Így került a ménesi borvidékre, a Barackai Szőlő és Bor Állami Gazdasághoz. Itt kezdő borászmérnökként,
majd később főborászként dolgozott. A
rendszerváltás előtt sok nehézséggel
kellett megküzdenie. Elsősorban az előállított borok minőségét illetően, hiszen
ekkor nem készíthetett olyan borokat,
amelyeket szeretett volna, hanem olyanokat, amilyeneket diktáltak.
A rendszerváltás után az állami gazdaság vezérigazgatója lett, és rá hárult
a 2460 hektár szőlőterület kiosztása
a volt tulajdonosoknak. Az volt az elképzelése, hogy tovább folytassák együtt,
de szövetkezeti formájában. A régi-új
tulajdonosok azzal vádolták, hogy újra
kollektivizálni akarja területeket, így
ezt nem lehetett megvalósítani. Ekkor
indult el a területek parlagosodása.
1999-ben saját céget alapított Wine
Princess Kft. néven. Akkoriban még nem
volt bátorsága Balla Géza nevet adni borainak. Öt hektár területtel indult, és így
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vásárolgatott évről évre újabb területeket,
tudván azt, hogy hol találhatók a legjobb
fekvésű és a legjobb minőséget adó dűlők.
Jelenleg 120 hektáron tevékenykedik. A terület 80 százaléka kékszőlő, 20
százaléka fehér szőlő. Sikerült megvalósítania régi álmát, és elsősorban a
helybeli fajtákból készít jó minőségű
borokat (magyarádi fehér, furmint,
kadarka, feketeleányka). A minőségi
borhoz történő elköteleződéséhez egyik
fontos útmutatója Tiffán Ede volt, majd
Bock József és Gere Attila, akiktől sokat
tanult, és akikkel a mai napig is komoly
szakmai és baráti kapcsolatot ápol.
Boraival számtalan díjat nyert, nemcsak hazai, hanem nemzetközi versenyeken is. Kadarkája, feketeleánykája
rendre arany- és nagy aranyérmeket
hoztak számára. Nemcsak versenyez
boraival, hanem a szervezésben is
aktívan részt vesz, akár a Csávossy
György-borversenyre, akár az Erdélyi
Szőlőhegyek-borversenyre gondolunk.
Eltökélt szándéka egy egységes kárpát-medencei bor létrehozása attól függetlenül, hogy ezeket a borokat az ország jelenlegi határain belül vagy azon
kívül készítik.
Mindig arra törekedett, hogy minél
több borkedvelő embert ismerjen meg
személyesen. Emiatt komoly borturizmust fejlesztett ki a birtokon, ahová
napjainkban is sokan ellátogatnak és
a 2007-ben e célból épített 57 férőhelyes
panzióban meg is szállnak.
Szintén 2007-ben nagyon jelentős beruházásokat hajtottak végre a technológia fejlesztésére, amit azóta is töretlenül folytatnak, mint a szőlőterületek
újratelepítése és felújítása.
2004-ben doktori fokozatot szerzett borászatból a Temesvári Agrártudományi
Egyetemen. A kutatási témája a ménesi
vörösborok, ezen belül azoknak az emberi szervezetre gyakorolt pozitív hatása.
2008 óta a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem marosvásárhelyi
karának kertészmérnöki szakán, mint
egyetemi adjunktus adja át a szőlészet-borászat területén az évek során
összegyűjtött tapasztalatait az erdélyi
fiataloknak, és azon igyekszik, hogy belőlük jó borászokat neveljen.

Balla Géza

Felesége, Ildikó 2004 óta komolyan
támogatja munkájában. Legidősebb
fia, Krisztián kertészmérnökként tevékenykedik a cégnél. Nevelt fia, Tamás a
marketing és értékesítés terén végzi a
munkáját. Legkisebb fia, Dávid 8 éves.
Az elmúlt évben még borász akart lenni, most borász és feltaláló.
Balla Géza 2017-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Erdélyben a szakmai tevékenységéért számtalan egyéb elismerést
kapott. Közösségi munkát több szervezetben is végez. A Magyar Borakadémia
és a Pannon Bormíves Céh tagja 2004től, a Határon Túli Magyar Borászok
Egyesületének tagja 2018-tól. Mindhárom szervezet alelnöke is egyben, valamint a Körös-Maros borrégió elnöke.
A Magyar Borakadémia 2018-ban Balla
Gézát az Év Bortermelőjévé választotta
Magyarországon.
S mivel mással is zárhatnám a méltatást, mint a néhány éve elhunyt erdélyi költő, borász, szakíró dr. Csávossy
György szavaival: „A ménesi bor… szikrát ad a szerelemnek, szárnyat a gondolatoknak, kandallótüzet a barátságnak!”
(Elhangzott 2019. szeptember 28-án
Szilágysomlyón, a Szilágysági Magyarok
díjátadó ünnepségén.)
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Vida János

Dénes Irén méltatása
„

A

tanító olyan lámpás, mely
minél inkább világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát.” Gárdonyi Géza
frappáns mondása jutott
eszembe, amikor ajánlom a Szilágysági
Magyarok Díjra Dénes Irén pedagógust.
Ismerem tevékenységeit, ezért is terjesztettem a Báthory István Alapítvány
kuratóriuma elé ajánlásomat.
Dénes Irén Varsolc szülötte, az általános iskolát is itt végezte el. Sikeresen
felvételizett a Nagyváradi Pedagógiai
Líceumba. Álma teljesült, tanító lett.
Az első pedagógus éveit máshol kezdte, de sikerült elég hamar hazakerülnie
Varsolcra. A „nemzet napszámosaként”
szívügyének tekintette a magyarság
kulturális életét, és családja segítségével is sikerült sok és jó eredményeket
elérnie. 1989 után szabadon lehetett
különböző kulturális tevékenységeket
szervezni. Alapító tagja és napjainkban is titkára a Varsa Kulturális Egyesületnek, amely zászlajára tűzte a falu
hagyományainak őrzését, ünnepeink
megszervezését, az iskola utáni ifjúsági
programok szervezését, magyarországi
testvértelepülések közötti kapcsolatok
ápolását stb. Színjátszócsoportot szervezett, amellyel országos döntőbe is eljutottak.
„Egyetlen hazánk van: ez a magyar
nyelv” – Kányádi Sándor nagyszerű
gondolata, azé a költőé, akinek versei
talán a legnépszerűbbek a magyarok
által lakott területeken. A költő, az író,
az alkotó sohasem hal meg, tovább él a
műveiben. Ez igaz Kányádi Sándorra is.
Dénes Irén is magáévá tette a költő idézetét. Felismerte Kányádi zsenialitását,
és elhatározta, hogy megismerteti csodálatos verseit. Hogyan is lehetne minél
több személyhez eljuttatni a szerző verseit? És akkor jött az ötlet: versmondó
versenyt kell szervezni költeményeiből.
1998. május 10-én rendezték meg először a költő születésnapján, Varsolcon.
Akkor minden korosztály részt vehetett
benne. A sikertől felbuzdulva bevonták
a Berettyó völgyében levő helységeket
is. Később három kategóriában csak az

elemi iskolások vehettek részt, ami így
van napjainkban is. Tíz év bizonyítás
után, amikor már híre ment az országban, Nagy Enikő minisztériumi szakfelügyelő javaslatára országos rendezvénnyé nőtte ki magát. Nem is olyan
egyszerű egy ilyen versenyt országos
léptékben megszervezni. Először is a jelentkező iskolák megszervezik a helyi
versenyt. A győztesek meg a megyei
versenyen bizonyítanak. Ahogy említettem az előbb, három kategóriában
versenyeznek az 1–4. osztályos tanulók.
A döntőt Kányádi Sándor születésnapja
hetében rendezik Varsolcon.
Nem túlzás, amikor kijelentem,
hogy e verseny ünnepnap. Látni a ragyogó szemű gyermekeket, akik vidékük népviseletében szavalnak. Általában 15–17 megyéből jönnek a döntőre.
Mennyi gyermek veszi elő a verseskötetet, és kezdi olvasgatni és tanulni a
lelkéhez jobban illő verseket! A pedagógusok és a szülők is segítenek ebben.
Így lehet jobban odaszoktatni a fiataljainkat az olvasáshoz, ez is volt a célja a versenynek, amikor Dénes Irén elindította. Az évek folyamán több ezer
gyermek vett részt az iskolai válogató
versenyektől az országos döntőig. Csodálatos hangulata van a versenynek,
a vers ünnepe ez. Nagyon sok, a magyar nyelv, a magyar iskola iránti elkötelezett személy vett részt és segített
különböző módon a versenyek sikeres
lebonyolításában. Megemlítem, a sajnos, már elhunyt dr. Kötő József volt
tanügyi államtitkárt, aki szívügyének
tekintette a varsolci Kányádi-szavalóversenyt, többször volt a zsűri elnöke.
Megfordult Fodor Sándor író, Zsigmond
Emese, és egy néhány éve Marosán
Csaba színész. Megemlítem, hogy sajnos, korára való tekintettel, Kányádi Sándor nem vállalta a hosszú utat
Varsolcra, de mindig levél útján vagy
videóüzenetben köszöntötte a verseny
résztvevőit. Dénes Irén többször találkozott a költővel, aki nagyra értékelte ezt a vetélkedést. E verseny sikeres lebonyolításában nagyon sokan
részt vállalnak. Pedagógusok, szülők,

Dénes Irén

mecénások, a polgármesteri hivatal.
Nem kicsi dolog ennyi tevékenységet
és embert koordinálni. Ez a szavalóverseny az egyedüli országos verseny,
amit falun szerveznek.
Nagyon sokat lehetne még írni Dénes Irén tevékenységeiről, amit az iskolán belül és kívül kifejt. Igyekeztem
egypár fontosabb dolgot kidomborítani
e lelkes pedagógus tevékenységeiről,
amit a varsolci, a szilágysági, az erdélyi kultúra fejlesztéséért kifejt. A mai
rohanó világunkban, ahol az értékrendek megváltoztak, önzőbb lett a világ,
sokan csak az önös érdekeiket nézik,
vannak olyan emberek, akik a közösségükért, a kultúra fejlesztéséért dolgoznak. Ezért is javasolom Dénes Irént,
aki feltétlenül méltó a Szilágysági Magyarok Díjra.
Egy Kányádi-idézettel szeretném
befejezni laudációmat, amely teljesen
ráillik a méltatott személyre: „Legelső a
nemzet, második a család, és csak harmadsorban nézd a magad javát!”
(Elhangzott 2019. szeptember 28-án
Szilágysomlyón, a Szilágysági Magyarok
díjátadó ünnepségén.)
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Horváth József

Hunyadi Imre méltatása

M

egtisztelő és kitüntető
alkalom méltatni egy
kiváló pályatársat, kollégát, elhivatott tanárembert.
Szeretném,
egykori pályatársaitól kapott felhatalmazásom birtokában néhány gondolat erejéig bemutatni Hunyadi Imre ny.
földrajztanár életútját, mert érdemesnek tartjuk arra, hogy egy küzdelmes,
a pedagógusi szakmát hivatásnak tekintő életpályája elismerésben részesüljön.
Fél évszázados pedagógusi életútját
nemcsak a magas szintű szakmaiság
jellemzi, hanem túlmutat az oktatás
keretein, fontosnak tartva a közösségépítő szerepkört is, ahol a megtartó erő
a hűség: egy közösséghez, egy nemzethez, egy vállalt hivatáshoz. Ő volt és
marad számunkra az eszményi tanár
és a példakép.
Hunyadi Imre 1932. szeptember 11én született a Beszterce-Naszód megyei
Zselyken, ahol szász eredetű és székely
betelepülők utódai élnek ma is, evangélikus vallású magyarok. A Zselyken
elszigetelten élő magyar evangélikusoknak híd szerepe volt a történelem
folyamán a magyarok és a szászok között. Nyelvileg a magyarokhoz, felekezetileg a szászokhoz tartoztak. Ebbe az
örökségbe született bele Hunyadi Imre.
Édesapját, Hunyadi Jánost a második
világháború magával sodorta. Hősi halált halt, hét gyermeke lett hadi árva,
a családfő hiányát a nagycsaládi egymásrautaltság próbálta összetartani.
Hunyadi Imre középiskolai tanulmányait Kolozsváron, a Református
Kollégiumban végezte. Sikeresen felvételizett a Bolyai Tudományegyetem
földrajz–geológia szakára. Alkalma volt
a szakma legkiválóbb professzoraitól
elsajátítani a maximumot.
1958-ban Selymesilosvára nevezték
ki, ahol 1958 és 1960 között tevékenykedett, közmegelégedettségre. 1960-ban
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Hunyadi Imre

a községközpontba, Sarmaságra került,
ahol 2000-ig tanított. Nehéz, küzdelmes időszak volt, ahol az értelmiségnek nagy felelősség jutott. Munka igen,
megbecsülés, anyagi elismerés a község vezetőségétől nem.
Hunyadi Imre igazgatósága idején
épült meg a nyolcosztályos iskola, majd
ő irányította a régi tornaterem építési munkálatait is, amely több tízezer
munkaóra által épült meg, közmunkában. Állami kölcsönből, közmunkával,
a szinte színmagyar Sarmaságon. Hunyadi igazgató ezt több esetben szóvá
tette, hivatalos fórumokban is, kiállva
az anyanyelvű oktatás mellett. Jutalomként felettesei 1965-ben leváltották.
Soha nem adta fel, szakmailag mindig
kimagaslót nyújtott, kollégái a megyéből felnéztek rá, a geológusi képesítéssel rendelkező tanár véleményét sokszor a bányavállalat is igénybe vette.

Szíves engedelmükkel idéznék Kui János, az egykori pályatárs a sarmasági
középiskola 50 éves fennállása alkalmából kiadott kötetbe írt tanulmányából:
„Ő marad! Sarmaságra mentem. Ősz, október volt, 1963. Kineveztek, hogy kezdjek
el tanítani. Az iskola várt. Új középiskola
indult. Az indulással nehéz gondok jártak. Imre vállalta. Albérlet jár neki ezért,
ifjú házasembernek. Fiatal hitvese elsőszülött fiát várta. Imre most is a gondokat intézte. A nemzetiségi politika úgy
hozta, hogy neki nem termett sok babér.
MÁSNAK kellett jönni, de ő maradt. Kollégák voltunk 12 évig. Sok nemzedék tőle
tanulta az érdekkeltő földrajzot. Az albérletet felmondták, de ő maradt. Lakást
vásárolt Somlyón. Katedra is akadt volna. Ám nem ment. A család beköltözött,
de ő maradt, ingázott. És az évek teltek.
Sorsunk egyre feketébb lett. Sokan nem
csak az iskolát, a falut, a várost, az országot, a szülőföldet is elhagyták, de ő
maradt. Jött a nyugdíj. Vajon elmegy?
Nem, biztosan nem. Az ifjúság szívében
emeltet magának szobrot.”
Hosszú pályafutása alatt rendszerességgel szervezte a hegyi túrákat, az expedíciókat, különös tekintettel a magyar örökségünkre. Kutatási területe a
sarmasági szénmedence geológiai és
természetföldrajzi változásai.
Hunyadi tanár urat nemcsak Sarmaságon, hanem Szilágy megyében,
me
g yehatáron túl is tisztelet és elismerés övezi, magas szakmai tudásáért,
közösségépítő tevékenységéért és a magyar nyelvű oktatás melletti határozott
kiállásáért.
Példaképekre szükségünk van. Ezért
ajánlom tisztelettel, Hunyadi Imre
nyugalmazott földrajztanárt a Szilágysági Magyarok Díszoklevéllel való kitüntetésre.
(Elhangzott 2019. szeptember 28-án
Szilágysomlyón, a Szilágysági Magyarok
díjátadó ünnepségén.)
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Posta Rozália

Major Eszter méltatása

M

ajor Miklósné Tőtős Eszter 1936-ban született
Szilág y nag y faluban.
Hétgyermekes
családban nőtt fel, ahol a szülők igyekeztek mind a hét gyermeket
taníttatni képességük és lehetőségük
szerint. Elemi iskoláit Nagyfaluban, a
tanítóképzőt Zilahon végezte. 1955-től
nyugdíjba vonulásáig Nagyfaluban dolgozott. 1959-ben feleségül ment Major
Miklóshoz, aki földrajztanár volt Nagyfaluban. Ők ketten a Gárdony Géza-i értelemben vett „lámpások” voltak a faluban, számos akadályt és gáncsoskodást
leküzdve. Az ő esetükben is igaz, hogy
minden sikeres férfi mögött ott áll egy
megbízható feleség. Nagy odaadással
nevelték nemcsak két lányukat, Enikőt
és Annamáriát, de Enikő lányuk korai
halála után hátra maradt két unokájukat, Hajnit és Miklóst is.
Negyvenéves munkássága alatt
nagy szeretettel, odaadással és hozzáértéssel sok gyermeket tanított meg a
betű- és számvetés titkaira. Fontosnak
tartotta a kapcsolattartást a szülőkkel,
amit meg is írt az Előre napilap 1971.
szeptember 22-i számában a Szülőknek
nevelésről rovatban Játékos gondjaink
címen. Tudva, hogy mennyire nehéz
a még alig 6 éves gyermekeknek az iskolakezdés, kutatta és tanulmányozta
a külföldi és belföldi szakirodalomban
megjelent tanulmányokat, mégpedig
azt, hogy miként lehetne megkönnyíteni az átállást az óvodából az iskolába,
amit egy másik cikkében Közös igyekezettel (óvoda – szülő – iskola együttműködése) címmel a Tanügyi Újságban

közölt 1973. szeptember 18-án. Mindig
napirenden volt az új és hatékony tanítási módszerekkel, amit önzetlenül
megosztott kezdő vagy tapasztalt kollégákkal. Módszertani felelőse volt a Berettyó menti magyar tanítók körének.
Igényes volt magával és a véglegesítős
vagy fokozati vizsgákra készülődőkkel
szemben. A Tanügyi Újságban, a Falvak
dolgozó népében, az Előrében, a Szilágyságban számos szak-, illetve közérdekű
cikke jelent meg.
De a falusi tanító nemcsak iskolai
feladatot végzett el, részt kellett vennie a falu kulturális életében is. Gyermek- és felnőttszínjátszó-csoportot
vezetett sikeresen, olyannyira, hogy
megyei szinten ismertek lettek. Élete
és munkája értelmét nyugdíjba vonulása után a Szilágyság 1993. szeptember 8-i számában Érdemes volt
címmel közölte: „Egész életem öszszefonódott a neveléssel. A pedagógus
annyi ember, ahány kisdiákot nevel
fel az életre, előkészít és elindít. Így
gazdagodnak ők, miközben életüket
osztják szét. Ők a leggazdagabbak,
egy életen át csak adnak: tudást, emberséget, útirányt. (…) Üzenem a magyar tanítóknak: a nevelők felelősök,
TŰZFELELŐSÖK, hogy Sütő András szavával éljek. Feladatuk ápolni, táplálni azt a tüzet, amely a magyar ajkú
gyermekek nevelése során lobban fel,
hisz sok mindent hagy örökül egyik
nemzedék a másikra, de mind között
a legfontosabb a nyelv. Az anyanyelvi
nevelés megszívlelendő volt a múltban, ma, különös tekintettel a jövőre
nézve mond sokat. Ez a hagyomány

Major Eszter (1936–2019)

hordozza az évezredeken át összegyűjtött tudásunkat, közvetíti az időben, s
így folytonosságot biztosít az értelmes
emberi életnek. Legnagyobb feladatuk
ezt a tüzet szítani, a gyermeki lélek
tisztaságát megőrizni, Isten nevében
táplálni, hogy az idők során ti is elmondhassátok »érdemes volt«. Mert
ha az ember azt akarja, hogy emlékezzenek rá, adjon virágot, ha azt akarja,
hogy sokáig gondoljanak rá, ültessen
fát, s ha azt akarja, hogy soha ne felejtsék, neveljen embert.”
(Elhangzott 2019. szeptember 28-án
Szilágysomlyón, a Szilágysági Magyarok
díjátadó ünnepségén.)
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Gazda Klára

A Felsőrákosi Hagyományőrző
Dalcsoport méltatása

Ö

tven éve szárnyal a Felsőrákosi Hagyományőrző Dalcsoport ajkán a dal. 50 éve
igézi meg hallgatóit lendületességével, üdeségével, tiszta
dinamikájával, átlátszó szerkezetével,
egyszólamú, hiteles előadásával, dalolja
meg a maguk és a magunk, mindnyájunk szomorúságát, fokozza a vidámságát, jóra, szépre vágyakozását, gazdagítja érzésvilágát, ébreszt rá emberségünk
megannyi rezzenésére. Üzenetet közvetít, részesít az erdővidéki magyarság lelkületéből, megosztja azt velünk, hozzá is
kapcsol: lelkileg többek vagyunk általa,
visszasugároz ránk embersége.
Miközben a dalcsoport énekei a fülünkön át jutnak a szívünkig, szövegük
a lelkünkben és az elménkben zsong,
szemünket a viseletük forma- és színharmóniája részesíti az összhangból.
A felsőrákosiak szépérzékének egyik
bizonyságát a saját gyönyörűségükre
maguk alkotta, avagy maguk megválasztotta, beszerezte, ápolta tárgyi környezetük biztosította, festett tulipántos
bútoraival, hímes szőtteseivel, csillogó mázas edényeivel, festői viseletével.
A dalcsoport megalakulásának idején az
élő székelyföldi népművészet szépségében gyönyörködni vágyó emberek a Háromszék peremén elhelyezkedő Rákosra
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zarándokoltak. Másutt – legalábbis Háromszéken – alig láthattak effélét.
A dalcsoport tagjai e festői összképből
a saját viseletbe öltözött önmagukat tudják kivinni a világ szeme elé. Olyan a viseletük is, amilyen a daluk: szerkezetében
áttekinthető, megformálásában a dolgos,
de nem magamutogató, nem páváskodó
női testet hangsúlyozó, színeiben határozott, mégis harmonikusan visszafogott,
hímzett–ráncolt–rakott gyöngypántlikás
díszítményeiben finoman rejtőzködő, viselés módjában fegyelmezett, összhatásában monumentális. Nem színpadi kellék, hanem a megmutatkozás szépségét
szolgáló, hajszálpontosan rájuk öntött,
műgonddal magukra öltött ünnepélyes
ruházat. Nem diktálja már a nagyünnepek, egyes alkalmainak – első, második és harmadik napjának, délelőttjének,
délutánjának, azok szakrális szertartásainak, táncmulatságainak, egymástól
elkülönülő viselési rendjét, de utal a viselői életkori különbségeire. Jellegzetes
vakítóan fehér gyolcs ingeivel, zsebkendőivel, háziszőttes muszuly-, háromszéki
székely: piros, kék vagy szőr anyagú fekete rokolyáival, szőttes-, vagy messziről
hozatott aprórózsás szőr anyagból készült
kötény meg lájbival, jellegzetesen felkötött fehér rózsás kendőivel, fekete csizmáival megőrzi a közös ünneplés ruházatban

is kifejezett hangulatát. A csoport felállása, összefogózásának módja is mintha a
hagyomány meg a jó emberi kapcsolatok
kohójában érlelődött volna össze.
Viseletük az egyént a székelyföldi és
ezen belül a felsőrákosi közösség több
előző nemzedékéhez, azok hagyományos ízlésvilágához kötő szimbólum,
melynek megérzése a lányokban a
konfirmációjukra készített szőttes ruhájuk felöltésekor tudatosítódik először.
Ezek után teljesen természetes, hogy
az idegen vendégeik előtt identitásukat
fejezik ki viseletükkel. Az elmúlt 50 év
során a kórus valamennyi tagjának életét gazdaggá, színessé, eseménydússá és
egyszersmind értékesebbé tette szervezőinek, vezetőinek számos építő ötlete,
előadásának sok-sok sikere, utazásainak élménye, emléke. A nehézségeket
is felvállaló tartalmas életük megannyi
üzenete méltóvá teszi elhunytjait a tisztelgésre, élő tagjait a dicséretre, elismerésre, kitüntetésre. Isten éltesse Mindannyiukat, segítse abban, hogy az új
nemzedéknek továbbadhassák áldásos
tevékenységük minden csínját-bínját.
(Elhangzott 2019. november 22-én,
Felsőrákoson, az Erdővidék Kultúrájáért
díjátadó ünnepségén, a XXVII. Erdővidéki
Közművelődési Napok keretében.)
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Jánosi József

Felsőrákos dalcsoportjának
50 éves jubileuma

1

965 tavaszán találkoztam először
a felsőrákosi emberekkel. A Rajoni Kultúrház táncmetodistájaként velük voltam a Fogaras melletti Nárciszfesztiválon.
Számomra maradandó emléket
hagytak, megismertem táncaikat, gyönyörű színes viseletüket, és közvetlen
barátságos emberségüket.
Felsőrákos az 1968-as új közigazgatási felosztással az újonnan létesített Kovászna megyéhez került, immár Barót
városhoz tartozó faluként. Felsőrákos
hagyományőrző közösség, a falu kultúréletének gerincét a hagyományos
szokásaik és a vallásos ünnepeik határozták meg. Ezekből ma már csak a
vallási jellegű ünnepek maradtak meg,
és újak jöttek létre, például a falunapok.
A megyésítést követően újonnan létesített megyei kultúrintézmények,
Sylvester Lajos, a megyei kultúrbizottság elnöke, és László Attila, a Népi Alkotások Házának igazgatója nagy lendülettel irányították a vidéki művelődési
életet. 1970-ben László Attila zenetanár,
felmérve a rákosi asszonyok népdalkincsét, létrehozza a dalcsoportot. Márok
Erzsébet helyi kultúrigazgató szervezte a próbákat. Párhuzamosan létezett
a vegyes dalárda, amelyet az akkori
kántor, Fitori Miklós vezetett. Jelenleg
a többnyire a dalcsoport tagjaiból álló

egyházi dalárdát Fábricz Emília kántor
vezeti.
Azóta több mint öt évtized telt el.
A megrázó politikai, társadalmi változásokat átvészelve, ma is követve
a mentoruk tanításait, népdalaikat a
tiszta forrásból merítik. A helyi népdalaik magas művészi szintű előadása, hagyományos viseletük igazi kultúrértéket képviselnek. Szerepléseik
hosszú sorából a teljesség igénye nélkül a fontosabbakat sorolom fel. Ezek
az események csak ízelítőt nyújtanak
a dalcsoport gazdag tevékenységéről.
Köszönettel tartozom a dalcsoport vezetőjének, Molnár Margitnak, akitől az
alábbi felsorolást kaptam:
Az 1980-as években a Megéneklünk,
Románia elnevezésű fesztivál helyi és
megyei szakaszát végigjárva 1981-ben
Bukarestben az országos szakaszon
harmadik díjat nyert a dalcsoport.
Az 1989-ben bekövetkezett politikai
változás új kapukat nyitott a külföldi
szereplések felé. Budapesten az Erdővidéki Napok alkalmával a Duna palotában tartott díszműsoron képviselték
Erdővidéket.
2000-ben részt vettek a csíksomlyói
Ezer Székely Leány találkozón.
2007-ben részt vettek a maksai Pincetetőn a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóján.

2014-ben a Megyei Művelődési Központ által szervezett Székelyföld-programban viseletbemutatójuk nagy sikernek örvendett.
2015-ben a Nagyszebeni Nemzeti Hagyományok és Szokások meghívottai
voltak.
2018-ban Egerben a Szüreti Fesztivál
meghívottaiként léptek színpadra.
Felléptek Baróton valamennyi március 15-i díszműsoron.
A falunapok díszműsorain gyakori
meghívottak.
Ez alkalommal szeretném kiemelni,
hogy az előadásokon túlmenően sokkal többről van szó: feladatuk az őseink
lelkivilágából született, és évszázadok
alatt csiszolódott tudás, népdalaink éltetése és továbbadása.
Ez az értékmegőrzés a székelyföldi lét üzenete a megmaradásért. Ez az
üzenet, úgy gondolom, hogy további kitartásra szólítja a dalárdát.
Teljes szívemből javasolom a felsőrákosi dalárda kitüntetését az Erdővidék
Kultúrájáért díjjal.
(Elhangzott 2019. november 22-én,
Felsőrákoson, az Erdővidék Kultúrájáért díjátadó ünnepségén, a XXVII. Erdővidéki Közművelődési Napok keretében.)
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