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Utazás Bábországba Szolnokon: 
bábos konferencia 

és II. Bűvös Bábos Szemle
Teltházzal, remek hangulatban zajlott le november 

23-án „A  bábművészet szerepe a személyiségfejlesztés-
ben” országos bábmódszertani konferencia, majd az azt 
követő II. Bűvös Bábos Szemle Szolnokon, az Aba-No-
vák Agóra Kulturális Központban. A konferencia előadá-
sai többek között kitértek a Nemzeti Művelődési Intézet, 
a  Magyar Bábjátékos Egyesület és a Magyar Bábmű-
vészek Szövetsége együttműködésében megvalósított 

„Bábcsoportvezetői alapismeretek” képzés eredményeire, 
a  Szolnokon körvonalazódó bábos életre, bábtörténeti 
gyökerekre és a kortárs bábszínház jövőjére. A  konfe-
renciát bábszakmai ismereteket elmélyítő gyakorlati 
műhelyek zárták.

A konferenciát követően teltházzal, vastapstól kísér-
ve zajlottak a II. Bűvös Bábos Szemle előadásai, melyeket 

a szülőkön és érdeklődőkön kívül a konferencia vendé-
gei is megtekintettek. A szemlén a II. Bűvös Bábos Prog-
ram keretében létrejött gyermek bábjátszó csoportok 
mutatkoztak be előadásaikkal. 2018 nyarán Tiszaalpáron 
(Bács-Kiskun megye), Szőkéden (Baranya megye), Szeg-
halmon (Békés megye), Álmosdon (Hajdú-Bihar megye), 
Nagyrédén (Heves megye), valamint Csepregen (Vas 
megye) folyt közösségfejlesztő tevékenység a bábművé-
szet eszközeivel – ennek eredményeit csodálhatta meg 
a közönség a Bűvös Bábos Szemlén. Az eltérő bábtech-
nikával és történetmeséléssel megvalósuló előadások 
között roma népmesét, klasszikus bábjátékot és szabad 
asszociációs teremtéstörténetet is láthatott a közönség.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósult meg.
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MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Négy határon át
Négy határon át cím-
mel interaktív, honis-
mereti, többfordulós 
Kárpát-medencei ve-
télkedő indul a külhoni 
értékek megismerteté-
séért és megőrzéséért, 
valamint az értéktárak 

bővítéséért Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal 
alapítóinak közös szervezésében. A  vetélkedő célja, hogy 
közelebb hozza a Kárpát-medencei határon túli értékeket, 
emlékhelyeket, személyiségeket a határon túli régiókban és 
az anyaországban élő nemzedékek számára. A  megmérette-
tés érdekessége, hogy a csapatokon kívül a nekik szurkolók 
is nyerhetnek a Drukkerek játékán. A játékidő 2019. március 
18-ig tart!

Szenczi Molnár Albert emlékezete
2018. szeptember 28. és október 27. között rendezték meg 
a XLIX. Szenczi Molnár Albert Napokat. A  közel fél évszá-
zados múltra visszatekintő Szenczi Molnár Albert Napok 
hagyománnyá váltak Szencen. Nem csak a járási székhelyen 
szerveznek ilyenkor rendezvényeket, több éve a környező 

településeken élő 
magyarság is aktí-
van bekapcsolódik a 
munkába: így kerül-
hetnek megvalósítás-
ra színvonalas ren-
dezvények Boldogfán, 
Hegysúron, Rétén, de 
a Szenci járás hatá-
rán kívül eső Jókán is 

– tisztelegve Szenczi 
Molnár Albert, zsol-
tárfordító, nyelvész 
emléke előtt.

1,3 milliárd forintos pályázati forrás 
a külhoni magyar közösségek támo-
gatására
A külhoni magyar 
közösségek tá-
mogatása, iden-
titásuk erősítése 
és szülőföldön 
való boldogulá-
suk elősegítése 
érdekében több 
mint 1,3 milliárd forintos kerettel hirdetett meg pályázatokat 
kedden a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága.

Negyedszer indul útjára a Pajta-
színház program

A  IV. Pajtaszínház 
program indulásá-
ról, a  vidéki ama-
tőr színjátszást új-
raélesztő program 
eddigi eredmé-
nyeiről, valamint 
a jelenleg zajló 
program részlete-
iről tartott sajtó-

tájékoztatót a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Te-
átrumi Társaság 2018. október 29-én a Nemzeti Színházban. 
A  program keretében létrejövő alkotó- és előadóművészeti 
közösségek nemcsak művészeti műhelyek, hanem társadal-
mi és egyéni művelődés színterei is: általuk valósulhat meg a 
közművelődés közösségépítő, helyi társadalomfejlesztő sze-
repe. A 62 eddig megismert csoportból 53 a projekt befeje-
zését követően is működik, s a IV. Pajtaszínházi programmal 
együtt már 62-ről 81-re nőtt a csatlakozó települések szá-
ma. Az előző évekhez hasonlóan az idei programba bevont 
települések is alacsony lélekszámúak: 40%-uk 1000 fő alatti, 
s  nincs olyan település, amelynek népessége meghaladná a 
3100 főt.

Sorsok, arcok és hangok a forrás-
vidékről
Különleges digitá-
lis kiadvánnyal ör-
vendeztették meg 
a népzene és a 
néptánc kedvelőit 
Fekete Réka és Fe-
rencz Csaba, a Há-
romszék újságírói. 
A  szerzőpáros öt 
évvel ezelőtti, Forrásvidéken című kötete folytatásaként ösz-
szeállított egy albumot, melyben kép-, hang- és fi lmanyag 
mutatja be azokat a hagyományőrző adatközlőket, akiket 
korábban könyvükben ismertettek. A  digitális albumban 
Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség, Székely Mezőség, a Kükül-
lő mente, Székelyföld és Gyimes településeinek, szórványvi-
lágának emberei vallanak életükről, sajátos művészetükről, 
eközben rápillanthatunk otthoni környezetükre is.

Értékfeltárás a helyi közösségekben 
– szakmai felkészítő hétvége Duna-
szerdahelyen
A  Szlovákiai Magyar 
Művelődési Intézet a 
Nemzeti Művelődési 
Intézet szakmai támo-
gatásával „Értékfeltárás 
a helyi közösségekben” 
címmel szakmai prog-
ramot valósított meg a felvidéki Dunaszerdahelyen. A  kép-
zésnek a Szabó Gyula utcai Építészeti Szakközépiskola épü-
lete adott otthont a 2018. november 16–18. közötti három 
napban. A  képzés során a résztvevők többek között átfogó 
képet kaptak a kulturális értékek fogalmáról, az értékfeltárás 
módszereiről, a helyi értékek gyűjtésének, gondozásának és 
közzétételének elméleti és gyakorlati tudnivalóiról.
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Vannak-e értékeinknek megbecsülői?

„Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban” – e szavak-

kal Szent Ágoston int bennünket másfél évezred távolságból. A Kárpát-medencei 

magyarság értékőrző közösségei iskolapéldaként szolgálhatnának erre az igazságra, 

hiszen a magyar anyanyelv és kultúra szeretete, átélése és hiteles ismerete tűzként 

lobog bennük, s ezáltal képesek azt átadni, átörökíteni mind a kortársak, mind az 

elkövetkező generációk számára.

A láng fényt ad, utat mutat. A láng melegít, oltalmaz. A lángot körül lehet ülni, 

és csodálni táncát, vagy ételt – életet – készíteni hevénél. Nemzeti kultúránknak a 

külhoni magyarokban lobogó lángja csodálatos adomány.

Reményteli büszkeséggel tölt el, hogy ezt a lángot a Nemzeti Művelődési In-

tézet is mind több programmal, szakmai folyamattal, kezdeményezéssel táplálja: 

Kárpát-medencei szintű feladatellátásunk köre évről évre bővül. Ahogy minden 

szakmai folyamatunkat, úgy Kárpát-medencei tevékenységünket is az értékfeltárás 

kiterjesztése, a  módszertan átadása, valamint a működő értéktárak mentorálása 

alapozta meg. A  Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifj úsági Fesztivál megva-

lósításában való részvételünkkel a külhoni ifj úsági folyamatokba kapcsolódtunk be. 

2018-ban pedig nemcsak az európai uniós forrásból megvalósuló projektjeinkben 

jelent meg hangsúlyosan a Kárpát-medencei fókusz – különös tekintettel az Ott-

honról haza projektre –, hanem elindultak a határon túli nemzetrészekre szervezett 

tanulmányutak és képzések is.

Örömünkre szolgál, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére 

nemcsak az anyaország szakemberei, érdeklődő fi ataljai, alkotói látogatnak el a 

Vajdaságba, a  Felvidékre, Erdélybe és Muraközbe, hanem a külhoniak is gyakrab-

ban látogatnak „otthonról haza”, s lesznek részesei a magyarságot erősítő kulturális 

együttműködéseknek. A  Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal szakembe-

rei vagy delegáltjai minden nagy szakmai rendezvényünkön, rangos műhelyünkön 

– mint a stratégiai konferenciáink vagy a Tessedik Sámuel Kollégium alkalmai – je-

len vannak, nemcsak résztvevőként, hanem előadóként is. 2018 nyarán a Magyar 

Tűzoltó Szövetséggel és a Népfőiskola Alapítvánnyal közösen hagyományteremtő 

jelleggel rendeztük meg az I. Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari Találko-

zót a magyarországi és a határon túli, magyarlakta régiókban működő önkéntes tűz-

oltózenekarok szorosabb együttműködése érdekében.

A Kárpát-medencei magyar értékközösségek elhivatottsága előtt tiszteleg a Szín 

Közösségi Művelődés 2018. évi 5. lapszáma, melyben kiemelt fi gyelmet szentelünk 

a határon túli magyarlakta területeken folyó, a  nemzeti identitást erősítő kulturá-

lis-közösségi folyamatoknak.

Egry József gondolataival kívánok Önöknek tartalmas időtöltést: „Egy nemzet-

nél nemcsak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e érté-

keinek megbecsülői.” – legyünk minél többen az értékeket megbecsülők táborában. 

Závogyán MagdolnaZávogyán Magdolna
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

– Csulák-Muliter 
Mariann

Dr. Juhász Erika

Képzésekkel a határon túli 
magyar közösségekért

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

küldetése, hogy a közösségeket ké-

pessé tegye saját értékeik felisme-

résére, és az ebből adódó lehető-

ségek hasznosítására. Ennek támo-

gatására képzések, tudásmegosztó 

alkalmak és képzésfejlesztés révén 

szeretné a megfelelő szakmai után-

pótlást biztosítani Magyarorszá-

gon és a Kárpát-medencei magyar 

közösségek körében egyaránt.

A 2018. évi határon túli képzés-

sorozat célja a határon túli magyar 

közművelődéssel, közösségszer-

vezéssel, társadalomszervezéssel 

összefüggő személyes képességek 

továbbfejlesztése, továbbá olyan 

szakmai kapcsolatok kialakítá-

sa volt, amelyek elősegítik a helyi 

kezdeményezésű kulturális gya-

korlatok sikerességét. A  tréninge-

ken erdélyi, vajdasági és felvidéki, 

elsősorban kultúrával és művelő-

désszervezéssel foglalkozó civilek, 

közművelődési és kulturális szak-

emberek vettek részt, akik szer-

vesen hozzájárulnak településük 

értékfeltárásához, a  kultúra által 

történő társadalomszervezéséhez.

A  képzések szakmai tartalmát, 

tananyagát, oktatóit, vizsgaköve-

telményeit és a sikeresen teljesítő 

résztvevők tanúsítványát (illetve 

Vajdaságban oklevelét) a  Nemzeti 

Művelődési Intézet adta. A  hatá-

ron túli partnerszervezetek a prog-

ramhoz kapcsolódó pályázatokat 

készítették el, a  megnyert képzési 

projekteket menedzselték, így en-

nek keretében a célcsoport tobor-

zását, a  képzési helyszín biztosítá-

sát, a szállás és étkezés, valamint a 

kísérő kulturális programok szer-

vezését látták el.

Képzések Erdélyben

Az erdélyi közművelődéssel, 

közösségekkel foglalkozó szakem-

berek számára szervezett képzés-

sorozatot a Nemzeti Művelődési 

Intézet, a  Romániai Magyar De-

mokrata Szövetség (RMDSZ) és 

az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület (EMKE) közösen való-

sította meg. A  tréningekre Erdély 

különböző részeiből érkeztek a 

résztvevők: a  Partiumtól egészen 

Kovászna megyéig tömbmagyarság 

és a szórvány területéről egyaránt. 

A  résztvevők között volt közgaz-

dász, bábcsoportvezető, tanár stb. 

végzettséggel rendelkező szakem-

ber. Szinte mindegyik résztvevő 

valamilyen hagyományőrző tevé-

kenységgel (viseletkészítés, nép-

tánc, népdal éneklés stb.) is fog-

lalkozott. Az elhangzott előadások, 

valamint közösen elvégzett csopor-

tos műhelyfeladatok hatékonyan 

segítették a résztvevők kompeten-

ciáját. Az átadott saját tapaszta-

latok és élmények a továbbiakban 

még eredményesebbé tehetik a te-

vékenységüket.

Az „Értékfeltárás a helyi közös-

ségekben” című tréningen a kultúra, 

a kultúra, mint érték, a helyi kultú-

ra – a helyi identitás témakör tisz-

tázásán túl a hungarikumok és a 

Határon túli magyar közösségek szakembereinek és önkénteseinek képzése 2018.

Térség Képzés megnevezése
Résztvevők 

száma

Erdély

Értékfeltárás a helyi közösségekben 1. csoport 17 fő

Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning 1. csoport 19 fő

Többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek képzése 20 fő

Amatőr művészeti csoportok mentorálása 15 fő

Értékfeltárás a helyi közösségekben 2. csoport 16 fő

Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning 2. csoport 17 fő

Vajdaság

Közösségi tervezés és értékfeltárás műhelymunka 1. csoport 17 fő

Közösségi tervezés és értékfeltárás műhelymunka 2. csoport 22 fő

Közösségi tervezés és értékfeltárás műhelymunka 3. csoport 32 fő

Felvidék Értékfeltárás a helyi közösségekben 23 fő

Összesen 10 képzés 198 fő
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Dr. Juhász Erika – Csulák-Muliter Mariann

nemzeti értékek (az Erdélyi Érték-

tár áttekintésével) is bemutatásra 

kerültek. Az elmélet (pl. fogalmak, 

törvényi háttér) áttekintése után az 

értékfeltárás módszertani ismere-

tei következtek, és az úgynevezett 

„jó gyakorlatok” átadására is sor ke-

rült. A közösségi tervezés és közös-

ségi felmérés módszertana kiemelt 

szerepet kapott a tréningen, ame-

lyet gyakorlatokon (pl. SWOT ana-

lízis, Tankatalógus) keresztül sike-

rült átbeszélni és megvitatni a részt 

vevő szakemberekkel. Fontos volt, 

hogy a képzés végére egy saját te-

lepülési értékleltár és egy szabadon 

választott nemzeti érték előterjesz-

tésének a terve is elkészüljön.

A  „Szervezeti hatékonyságnöve-

lő komplex tréning”-en a jól bevált 

gyakorlatok megismerésén és a ha-

tékonyságot növelő módszereken 

volt a hangsúly. Az erdélyi közmű-

velődési szervezetek és intézmé-

nyek humán és infrastrukturális 

ellátottságának elemzésén túl kü-

lönböző stratégiaalkotási és kom-

munikációs gyakorlatokra (pl. az 

asszertív kommunikáció, a  work-

shop, a  prezentáció) is sor került. 

Zárásként az erdélyi magyar szer-

vezetek szerepének a román kultu-

rális stratégiában történő megvita-

tására is sor került. A képzés végén 

saját intézményeik, szervezeteik 

bemutató prezentációit is elkészí-

tették a résztvevők.

Az „Amatőr művészeti csopor-

tok mentorálása” képzés során a 

közművelődési szervezetekben, 

közösségi színterekben dolgozó 

szakemberek, és az amatőr mű-

vészeti mozgalomban közvetlenül 

részt vevő csoportvezetők képessé 

válhattak a saját és szomszédos te-

lepülések közművelődési szerveze-

teiben mentori szerepkör ellátására 

az amatőr művészeti csoportok kö-

rében. A  résztvevők megismerték 

az amatőr művészeti csoportok 

működését, a  mentorálási folya-

mat során használható támogató 

eszközöket, technikákat, a  mento-

rálási folyamatok végigkövetésének 

módszereit, illetve fejleszthették a 

feladat ellátáshoz szükséges gya-

korlati készségeiket. A képzés zárá-

saként mentorálási folyamattervet 

készítettek saját amatőr művészeti 

csoportjaik aktuális helyzetéhez 

kapcsolódóan.

A  „Többfunkciós kulturális 

intézmények vezetőinek képzése” 

olyan határon túli szakemberek-
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Dr. Juhász Erika – Csulák-Muliter Mariann

nek szolgált a legtöbb informáci-

óval, akik kisebb-nagyobb intéz-

ményeket, szervezeteket működ-

tetnek a határon túli közösségek 

kulturális összefogására. Cél, hogy 

a képzés elvégzésével a szakember 

vezetői kompetenciáit fejlessze, és 

képes legyen átlátni a közműve-

lődési intézményekre, a  könyvtá-

rakra és a múzeumokra vonatkozó 

elképzeléseket, tudja megkülön-

böztetni és tudjon alkalmazkodni 

a különböző intézménytípusok-

hoz. Képes legyen az intézmé-

nyek hatékony, korszerű irányí-

tására. Sajátítsa el továbbá azt a 

tudást, amely segítségével vezető-

ként képes lesz az intézményben 

előforduló problémás helyzetek 

hatékony, eredményes megoldá-

sára, a  munkatársak számára a 

megfelelő munkahelyi környezet 

megteremtésére. A képzés végén a 

résztvevők az elméleti ismereteik-

ről teszt formájában, a  gyakorlati 

ismereteikről egy-egy intézmény-

hez kötődő szakmai dokumentum 

(szervezeti és működési szabály-

zat, éves költségterv stb.) benyúj-

tásával adtak számot.

Az erdélyi képzéseket az Em-

beri Erőforrások Minisztériuma 

támogatta.

Képzések a Vajdaságban

A  háromnapos szakmai mű-

helysorozatot a Nemzeti Művelő-

dési Intézet a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézettel és a Vaj-

dasági Magyar Művelődési Szö-

vetséggel együttműködésben va-

lósította meg három csoportban. 

A  célcsoportot a vajdasági magyar 

művelődési egyesületek és szakcso-

portok csoportvezetői és önkéntes 

segítői adták a tömbmagyarság és 

a szórvány területéről egyaránt. 

Ugyanazt a műhelysorozatot há-

rom különböző helyszínen tartot-

tuk meg, amivel azt szerettük vol-

na elérni, hogy a Vajdaság minden 

magyarlakta településéről elérhető 

legyen a képzés, illetve így adtunk 

nagyobb lehetőséget a megfele-

lő dátum kiválasztására is. Tehát 

a tréningmódszereket alkalmazó 

műhelymunka háromnapos volt, és 

mindhárom helyszínen ugyanazo-

kat a kompetenciákat fejlesztették 

a trénerek ugyanazokkal a gyakor-

latsorokkal. (A Vajdaság Szerbia te-

rületén fekszik, amely nem tagja az 

Európai Uniónak, ezért a magyar 

állam által elismert képzéseket csak 

hosszas adminisztratív procedúrát 

követően lehetne megvalósítani, 

így a képzés helyett műhelysorozat 

szervezése mellett döntöttünk.)

A  műhelymunka fő témakörei 

között szerepelt a közösségépítés, a 

közösségszervezés és a közösségfej-

lesztés módszereinek megismerése; 

egy település közösségi tervezésre 

alapozott fejlesztési folyamatának 

megtervezése tréningmódszerek-

kel; a településfeltárás, a közösségi 

tervezés és a forrásteremtés né-

hány módszerének megismerése; 

együttműködési technikák – háló-

zatosodás, kommunikáció és mar-

keting, közösségi bevonás és az ér-

dekérvényesítés gyakorlatai; a  kul-

turális gazdaságfejlesztés modell-

je, valamint a különböző amatőr 
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Értékközösségek a Kárpát-medencében
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művészeti csoportok (tánc, kórus, 

báb, színjátszás, kézművesség stb.) 

hatékony vezetésére irányuló isme-

retek és képességek elsajátítása.

A  háromnapos közös munka 

keretében elsajátított módszerek 

alkalmazására a résztvevők pro-

jektfeladatot kaptak, amelyet a 

nyár folyamán kellett összeállítani-

uk. Választható projektfeladat volt 

egy értéktári felterjesztés, vagy egy 

közösségi felmérés a saját települé-

sen, vagy egy megvalósításra váró 

kulturális projektterv összeállítása. 

Az őszi időszak elején pedig egyna-

pos műhelymunkán ezeket bemu-

tatták, a  trénerekkel megvitatták, 

és ez alapján a képzés teljesítéséről 

részvételi oklevelet kaptak.

A  vajdasági műhelysorozatokat 

a Csoóri Sándor Alap támogatta.

Képzés a Felvidéken

A  Szlovákiai Magyar Művelő-

dési Intézet kezdeményezésére a 

Nemzeti Művelődési Intézet szak-

mai támogatásával indult el az 

„Értékfeltárás a helyi közösségek-

ben” című szakmai program a Fel-

vidéken.

A  tréning során a résztvevők 

átfogó képet kaptak a kulturális ér-

tékek fogalmáról, rendszeréről, az 

értékfeltárás módszereiről, a  helyi 

értékek gyűjtésének, gondozásá-

nak és közzétételének technikáiról. 

Megismerték az értékfeltárással 

kapcsolatos alapvető elméleti és 

gyakorlati ismereteket, amelyek 

alkalmazásával képessé válnak az 

értékfeltáró munka folyamatainak 

önálló végzésére, a közösségi mun-

ka mentorálására. Az értékek feltá-

rásán túl megismerték a helyi, táj-

egységi, felvidéki külhoni, nemzeti 

értékek közé való felterjesztések 

adminisztratív tennivalóit. Megis-

merkedtek a Kárpát-medencei ma-

gyar kulturális értékek és értékfel-

tárás magyarországi és felvidéki jó 

gyakorlataival. Betekintést nyertek 

az értékek feltárásának közössé-

gi módszertanába, a  helyi feltárás 
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megtervezésének folyamatától 

az értékkiállítás megrendezésén 

át, a  helyi értékre alapuló értéktár 

klub működésének megszervezé-

séig. Tájékoztatást kaptak továbbá 

az adatbázisok feltöltésének me-

netéről, a  helyes dokumentáció 

(fotózás, videózás) elkészítésének 

fortélyairól, a műemlékvédelem és 

az önkormányzatok kapcsolatáról, 

szerepéről, valamint a „Felvidéki 

település-mustra” internetes adat-

bázis feltöltésének lépéseiről.

A  tréningre a Felvidék szinte 

minden részéről érkeztek szakem-

berek (települési, tájegységi érték-

tár bizottságok, közművelődési 

intézmények közművelődéssel 

foglalkozó munkatársai, pedagó-

gusok, valamint a Csemadok helyi 

szervezetei, polgári társulások, ci-

vil szervezetek aktivistái), akik ak-

tívan bekapcsolódtak a közös gya-

korlatokba és az egyéni feladatokba 

egyaránt. A  résztvevők egyhangú-

lag szorgalmazták az értékfeltárás 

további szakmai műhelyeit, és ha-

sonló képzések megszervezését a 

jövőben akár más-más régiókban 

is. Kiemelték a személyes kapcso-

latok és együttműködések jelentő-

ségét, a megvalósult módszertanok, 

jó gyakorlatok és tapasztalatok to-

vábbadásának fontosságát.

A  képzés a Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet és a Nemzeti 

Művelődési Intézet működési for-

rásaiból valósult meg.

A  képzések oktatói voltak 

a határon túli képzéseken a 

Nemzeti Művelődési Intézetből 

2018-ban:

– Závogyán Magdolna, ügy-

vezető

– Szedlacsek Emília, szak-

mai szolgáltatások igazgatója

– Dr. Juhász Erika, kultúra-

kutatási és képzési igazgató

– Kárpáti Árpád, kiemelt 

programok igazgatója

– Kary József, szolgáltatás-

fejlesztési igazgató

– Babicsné Hegedűs Katalin, 

társadalmi kapcsolatok igazga-

tója

– Tölcsér Tímea, projektve-

zető

– Angyal László, Hajdú-Bi-

har megyei irodavezető

– Csóka Eszter, Pest megyei 

irodavezető

– Dohorné Kostyál Zsuzsan-

na, Csongrád megyei irodave-

zető

– Máté Lászlóné, Nógrád 

megyei irodavezető

– Sipos Andrea, Békés me-

gyei irodavezető

– Csulák-Muliter Mariann, 

Kultúrakutatási és Képzési Igaz-

gatóság szakmai koordinátora

– Dr. Kelemen Éva, Heves 

megyei módszertani referens

– Kémeri Judit, Nógrád me-

gyei módszertani referens

– Lipták-Belányi Barbara, 

Békés megyei módszertani refe-

rens

– Sotkó Levente Attila, Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyei 

módszertani referens
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Képzésekkel a jövő kö-
zösségi művelődéséért 
2019-ben is

A határon túli szakemberképzé-

sek mindegyik fél számára haszno-

sak, élménydúsak, számos tapasz-

talattal szolgálók voltak. A  közös 

gondolkodást és közös szakmai 

nyelvezetet megalapozó elméle-

ti alapvetések ugyanúgy fontosak 

ezekben a képzésekben és műhe-

lyekben, mint az akár azonnal al-

kalmazható gyakorlati készségfej-

lesztő elemek. A képzések hatására 

tovább erősödtek a határon túli 

magyar értéktárak, tudatosabbá 

váltak az amatőr művészeti tevé-

kenységek, és igény fogalmazódott 

meg a folyamatos szakmai képzé-

sekre és eszmecserékre.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

mind a Magyarországon tevékeny-

kedő közművelődési szakemberek 

és leendő szakemberek képzésében, 

mind a Kárpát-medencei magyar-

ság vonatkozásában a magyar kö-

zösségek vezetőinek, szakemberei-

nek, önkénteseinek továbbképzésé-

ben jelentős feladatokat visz tovább 

2019-ben is. A képzések és műhely-

munkák folyamatossága a folyama-

tos szakmai fejlődés alappillére, így 

az eddig három térségben (Erdély, 

Felvidék, Vajdaság), valamint Kár-

pátalja és Muravidék területén is 

tervezzük a 2019-es évben a szak-

mai képzések és továbbképzések 

folytatását. Különösen fontos ez 

annak okán, hogy a határon túli tér-

ségben rendkívül kevés lehetőség 

van helyben olyan szakképzésekbe, 

felsőfokú képzésekbe bekapcsolód-

ni, amelyek a közösségek fejlesz-

tését és szervezését célozzák meg. 

De ezen túl még rövid idejű (30-90 

órás) szakmai alapozó képzésekből 

és továbbképzésekből is nagy hiány 

van. A képzések és közös gondolko-

dás alapot adnak a közös szakmai-

ságnak, az pedig a határon túli ma-

gyarság kulturális értékőrzésének, 

így a képzések és szakmai műhelyek 

a határon túli magyar kultúra jövő-

jének alapját jelenthetik.

DR. JUHÁSZ ERIKA okleveles művelődési és felnőttképzési menedzserként a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen végzett 1998-ban, majd ugyanitt (az akkor már Debreceni 
Egyetemen) szerezte meg a PhD fokozatát 2005-ben. A Debreceni Egyetem oktatója 20 
éve, jelenleg tanszékvezető docense. Emellett 2015 óta a Nemzeti Művelődési Intézetben 
az országos közművelődési képzési és kutatási folyamatok vezetője, jelenleg mint kul-
túrakutatási és képzési igazgató. Számos civil szervezet aktív tagja, elnöke a KultúrÁsz 
Közhasznú Egyesületnek, alelnöke a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének, 
valamint a Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesületének. Az MTA köztestületi 
tagja, alelnöke az MTA PTB Andragógiai Albizottságának, elnöke az MTA DAB Művelő-
déstudományi Bizottságának. Főszerkesztője a Kulturális Szemle, valamint a Felnőttkép-
zési Szemle folyóiratoknak, szerkesztőbizottsági tagja a Hungarian Educational Research 
Journal, valamint a Scientifi c Journal: Psychology and Patopsychology of Child nemzetközi 
folyóiratoknak. Fő kutatási területei: közösségi művelődés, közművelődés és képzés-fel-
nőttképzés kapcsolata, a  felnőttképzés és a közösségi művelődés intézményrendszere, 
módszertana, közösségfejlesztés, civilek a kultúrában és az oktatásban. Fő műve: A  fel-
nőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon (2016., Csokonai Kiadó, 
Debrecen, elérhető: http://mek.oszk.hu/16200/16283/).

CSULÁK-MULITER MARIANN 2009-ben végzett az Eszterházy Károly Főiskola andra-
gógia alapszakán felnőttképzés szervező és művelődésszervező szakirányon, majd 2012-
ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem andragógia mesterszakán. 2009-2011 között az 
Egri Kulturális és Művészeti Központban felnőttképzési szolgáltatási koordinátorként te-
vékenykedett egy Európai Unió által támogatott projektben, majd ugyanitt képzési felelős-
ként dolgozott. 2011–2013 között pályázatíró és projektkoordinátor egy pályázatíró cég-
nél, 2013-tól oktatás- és vizsgaszervezőként, majd képzési központ vezetőként dolgozott a 
Perfekt Zrt. Heves Megyei Irodájában. 2014 novembere óta a Nemzeti Művelődési Intézet 
munkatársa megyei módszertan, majd országos képzési és fejlesztési folyamatok területén.
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Széman E. Rózsa 
– Tamás Csilla

Ötéves a Kárpát-medencei 
ifj úság kulturális fesztiválja

2014 tavaszán a Kárpát-me-

dencei Közművelődési Kerekasztal 

(KKK) egy három alkalmas társa-

dalomfejlesztői képzést szervezett, 

melyen a KKK tagszervezeteitől 

– Erdélyből, Felvidékről, Kárpátal-

járól, Muravidékről és Vajdaságból 

– érkező fi atalok vettek részt. A kép-

zés nem titkolt célja volt az egész 

Kárpát-medencét átfogó közösség-

fejlesztői háló kiépítése mellett a 

szervezetek, illetve a KKK „fi ata-

lítása” is, vagyis a fi atal szakembe-

rek bevonása a közösségi munkába. 

A  találkozókon összeverbuválódott 

sokszínű csapatból alakult ki nem 

sokkal később a KKK ifj úsági szek-

ciója, a  „Kicsikerekasztal”, mely 

első megbízatásként egy korábbi 

rendezvény, a  Kárpát-medencei 

Magyar Kulturális Napok feleleve-

nítését kapta feladatul. A csapat lel-

kesen vetette magát a munkába és 

kezdte tervezni a régi-új találkozót, 

melyre – a város Európa Ifj úsági Fő-

városa címe, a helyi fi atalok lelkese-

dése, és a régió közművelődési szer-

vezete, az Erdélyi Magyar Közmű-

velődési Egyesület (EMKE) stabil 

támogatása miatt – először Kolozs-

váron került sor, 2015 augusztusá-

ban. A Kultivál – Kárpát-medencei 

Kulturális Ifj úsági Fesztivál azóta 

már négy országrészt is meglátoga-

tott, és idén az anyaországba készül, 

hogy bemutassa a Kárpát-medence 

szokásait és értékeit.

Honnan indult, és 
hogyan jutott el idáig?

1996-ban a budavári Magyar 

Kultúra Alapítvány indította útjára 

a Kárpát-medencei magyar mű-

A Nemzeti Művelődési Intézet standja (2015)
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velődés értékeinek bemutatására 

szánt rendezvénysorozatot, a  Kár-

pát-medencei Magyar Kulturális 

Napokat – írja Kálóczi Katalin az 

első rendezvény honlapján. A min-

den évben augusztus 20 tiszteleté-

re életre hívott rendezvénysorozat 

akkori célja: a  magyarországi kö-

zönségnek – beleértve a frekven-

tált helyen levő Magyar Kultúra 

Alapítvány környezetében meg-

forduló turistákat – fölmutassa el-

sősorban a hagyományos kultúra 

értékeit. A  2000-es évek közepén 

következett be egy váltás: a  Kár-

pát-medencei magyar kulturális 

ernyőszervezetek vezetői új elkép-

zelésekkel folytatták a Kárpát-me-

dencei Magyar Kulturális Napokat. 

Eszerint minden évben más régió 

ad otthont a kulturális napoknak, 

azzal a céllal, hogy az adott ma-

gyar közösségek kapjanak képet a 

kisebbségi magyarság többi közös-

ségének kulturális teljesítményé-

ről, s  ezzel maguk is megerősítést 

nyerjenek. 2004-ben Komáromban, 

2005-ben Szabadkán, 2006-ban 

Lendván, 2007-ben Kolozsváron, 

2008-ban Beregszászban, 2009-

ben pedig Galántán valósult meg a 

rendezvénysorozat.

2010-re azonban a rendezvény-

nek ez a formája kifulladt. Négy év 

múlva született meg az ötlet, hogy 

a rendezvényt fi atalokkal, fi atalok-

nak kellene újjáéleszteni, bemutat-

kozási teret adva az amatőr, vagy 

még be nem futott ifj ú művészek-

nek a művészetek minden terüle-

tén. A KKK tagszervezetei (a  felvi-

déki Csemadok – Szlovákiai Ma-

gyar Közművelődési és Társadalmi 

Szövetség, az EMKE – Közép-er-

délyi Magyar Művelődési Intézet, 

a  Kárpátaljai Magyar Művelődé-

si Intézet, a  muravidéki Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet 

és a Vajdasági Magyar Művelődé-

si Intézet) abban is megegyeztek, 

hogy folytatják a vándorrendez-

vény hagyományát, így 2015-ben 

Kolozsváron, 2016-ban Lendván 

(Muravidék), 2017-ben Dunaszer-

dahelyen (Felvidék), 2018-ban a 

Zenta melletti Oromon (Délvidék) 

szervezték meg azt. A  2019. évi, 

ötödik Kultivál helyszíne Lakitelek 

(Magyarország) lesz.

A  rendezvény alapkoncepciója 

szerint minden régiót, meghívot-

takat és a házigazdát egyaránt ösz-

szességében 25-25 személy képvi-

sel, javarészt fi atal képzőművészek, 

fi lmesek, színészek-előadóművé-

szek, írók, költők, nép- és köny-

nyűzenei együttesek. A  kétnapos 

eseménynek van egy kiemelt szín-

pada, amelyen a fő programpontok 

futnak folyamatosan, de a rendez-

vény területén minden régió külön 

standot igényelhet. Ezen bemutat-

hatja  gasztronómiai értékeit, de 

műhelyek is működnek, kézműves-

kedni, festeni lehet bárkinek, aki 

arra téved.

A  meghívottak felkérésénél ter-

mészetesen az életkor az egyik leg-

Vidám pillanatok (2015)

Széman Péter EMKE-elnök beszéde, 2015 – Kolozsvár
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nagyobb kritérium, hiszen a prog-

ram lényege az, hogy bemutatkozá-

si lehetőséget nyújtson a fi atal alko-

tóknak, akár hivatásos, akár amatőr 

művészekről van szó. Ugyanakkor 

a fi atalok felkérése a Kultivál másik 

fő célkitűzését is erősíti, mégpedig 

azt, hogy a régiók értékeit az azo-

kat továbbvinni hivatott korosztály 

mutassa be, arra helyezve a hang-

súlyt, ami számára fontos, és nem 

feltétlenül arra, amit hagyományo-

san értéknek tartanánk. A  fi atalok 

gondolatait, érzéseit, megfi gyelé-

seit közvetítő fesztivál így amellett, 

hogy jó ismerkedési lehetőséget 

nyújt a résztvevőknek, arra is le-

hetőséget ad, hogy az idősebbek is 

belepillanthassanak abba a világba, 

amit a következő generáció saját 

értékeként kíván megőrizni és to-

vábbadni.

Kultivál Európa Ifj úsági 
Fővárosában

A  2015. augusztus 14–15-én 

megrendezett első Kultivál kü-

lönlegessége volt, hogy abban az 

évben volt Kolozsvár Európa Ifj ú-

sági Fővárosa. Az első alkalommal 

szervezett fesztivál természetesen 

sok kihívás elé állította a szerve-

zőket, az EMKE elnökét és azt a 

fi atal csapatot, amely később jogi-

lag is létrehozta az EMKE Ifj úsági 

Szervezetét. A tervezés folyamatá-

ban nagy hangsúlyt fektettek arra, 

hogy a lehető legjobb helyszíneket 

találják meg. A fesztivál helyszíné-

nek kiválasztásakor a következők 

voltak a fő szempontok: legyen a 

város központjában vagy minél 

közelebb a központhoz; legyen 

szabad területe is, de lehetőleg 

legyen egy jól elkülöníthető tér 

(Kolozsvár nemzetiségi összeté-

tele folytán egy teljesen szabad-

téri rendezvényt problémásabb 

lett volna megszervezni, főleg 

úgy, hogy külföldi résztvevők is 

érkeztek, hisz egy szabadtéri ren-

dezvényre óhatatlanul betéved a 

román közösség is, ami rengeteg 

fordítási és egyeztetési problémát 

vetett volna fel); legyen kellően 

nagy a tervezett 300-350 fő befo-

gadására, de ne is legyen túl nagy, 

hogy ne vesszen el benne a közös-

ség; és lehetőség szerint tudja be-

fogadni az összes programpontot 

a kiállítástól elkezdve a színpadi 

produkciókon keresztül a bográ-

csozásig, anélkül, hogy ezek zavar-

nák egymást.

A  kiválasztott helyszín, a  ko-

lozsvári Képzőművészeti Múze-

umnak otthont adó Bánff y-palota 

tökéletesen megfelelt minden fent 

vázolt kritériumnak, sőt, történel-

mi jelentőségű épület lévén hoz-

zájárult a fesztivál színvonalának 

emeléséhez is. A  Palotában több 

szinten is zajlottak az események: 

a  pincegalériában a 130 éves az 

EMKE és A Kárpát-medence fi atal 

szemmel című kiállítások voltak lá-

togathatók, a földszinti folyosón és 

az udvaron zajlottak a fő progra-

Kultivál-hangulat Lendván (2016)

Kézműveskedés Dunaszerdahelyen (2017)
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mok, míg az emeleti folyosón mű-

ködött a sajtóiroda.

Első nap, a  hivatalos megnyitó 

után, melyen az EMKE elnöke mel-

lett a megyei tanács elnöke és Ma-

gyarország kolozsvári főkonzulja is 

köszöntötték a fesztivált, a két em-

lített kiállítás megnyitójával vette 

kezdetét a program, majd a Korzo 

Egyesülettel eredhettek a kolozs-

vári Mátyás-kultusz nyomába az 

érdeklődők – vagy ismerkedéssel, 

beszélgetéssel töltötték az estét.

Második nap reggel 9-kor nyi-

tottak a standok, fél tíztől működ-

tek a folyamatos programok, mese- 

és játéksarok, élőkönyvtár, vala-

mint a kiállítások. Háromnegyed 

10-kor kezdődtek a színpadi fellé-

pések, melyek között volt népdal-

énekes, független színházi társulat, 

citerazenekar, különféle tánccso-

portok, harci bemutató és anya-

nyelvi játék is. Délután Acélabroncs, 

bricsesznadrág – a mulató város 

ükapáink korában címmel szer-

vezett tematikus városnéző sétát 

a Korzo. A  kiváló helyszínnek kö-

szönhetően nemcsak az a 120-150 

személy élvezhette a produkciókat, 

akik a fesztivál résztvevői voltak, 

hanem még körülbelül bő ugyan-

ennyi látogató is megfordult az ud-

varon. A  közösségépítést szolgálta 

az is, hogy a Bánff y-palota udva-

rának egyik szegletében egymással 

versengve főzték a jobbnál jobb 

bográcsost a csapatok, melyből a 

résztvevőkön kívül a látogatókat is 

sikerült megvendégelni. A  kétna-

pos rendezvényt Miklós Gyuri és a 

Gitárest Band fergeteges bulit biz-

tosító koncertje zárta.

Az első Kultivál zárógálájának 

fényét emelte a fesztivál fővédnöké-

nek, Novák Katalinnak, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma család- 

és ifj úságügyért felelős államtitká-

rának jelenléte és beszéde. Ugyan 

ebben az időben a gálán nyílt meg 

informálisan a VI. Kolozsvári Ma-

gyar Napok rendezvénysorozat.

Tovább kultiválódunk – 
Lendván!

2016. augusztus 25–27. kö-

zött Lendván került sor a második 

Kultiválra. A  rendezvény második 

kiadására is szép számban érkez-

tek fi atalok a Kárpát-medence ré-

gióiból, Erdély mellett Felvidékről, 

Vajdaságból és Horvátországból is 

ellátogatott egy-egy 20 fős csoport 

a Kultiválnak otthont adó Muravi-

dékre.

A  2016-os Kultiválon a régiók 

szervezte csapatokban néptánco-

sok, reneszánsz táncosok, képző-

művészek, kézművesek, színészek, 

zenészek, írók és fotósok is helyet 

kaptak, bemutatva, hogy hogyan 

értékelik ők a kultúrát, a magyarsá-

got ma, a mindennapokban.

A rendezvény másfél napja alatt 

több helyszínen, a  szervező inté-

zet székhelyeként is funkcionáló 

Bánff y-központban, valamint a 

Lendva központjában álló Mako-

Közös főzés Dunaszerdahelyen (2017)

Közösségi graffi  ti Dunaszerdahelyen (2017)
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vecz-színház melletti parkban is 

bemutatkoztak a résztvevők, szo-

borkészítéssel, ostorcsattogtatás-

sal, közös mesemondással, zenével 

és tánccal szórakoztatva egymást 

és a látogatókat. A  fesztivál a kap-

csolatteremtésnek is alapot adott: 

péntek este csodás hangulatú kö-

zös énekléssel, bulizással ért véget 

a találkozó.

Görbe tükör a fi atalok-
nak Dunaszerdahelyen

A 2017-es III. Kultivál program-

jai nagy részének, így a péntek dél-

utáni tevékenységeknek is a Szlo-

vákiai Magyar Művelődési Intézet 

épülete és udvara adott otthont. 

Péntek délután innen indult a rövid 

városnéző-túra, itt készült estére a 

vacsora, és természetesen itt volt 

17 órától a fesztivál megnyitója is.

A megnyitó után az udvari szín-

padon mutatkoztak be a részt vevő 

régiók egy-egy produkcióval, fel-

pörgetve a közönséget. Közben az 

Intézet előadótermében a fotómű-

vészet iránt érdeklődők nézhették 

meg a Kultivál fotókiállítását, ame-

lyen Kárpát-medencei fi atal fotó-

sok képei mutattak görbe tükröt 

a fi atalságról. Az udvaron közben 

már nagyban készült a vacsorának 

való: a  vajdasági csapat bácskai 

rizses húsa mellett fi nom erdélyi 

gulyás illatozott. Az első nap közös 

zenéléssel, énekléssel zárult – em-

berfüggő volt, hogy pontosabban 

hány órakor is.

A második napon Nagyme-

gyerrel ismerkedhettek a részt-

vevők, majd Dunaszerdahelyre 

visszatérve igencsak programdús 

délután várt szervezőkre, résztve-

vőkre, érdeklődőkre egyaránt. Ek-

kor már bevonódott helyszínként a 

Vámbéry tér is, ahová a régiók ze-

nészei és táncosai vonultak ki egy 

kis bemutatóra. Közben az Intézet 

udvarán párhuzamosan futottak 

a tevékenységek: a  fehér kerítést 

képzőművészek vették birtokba és 

kezdték színnel, élettel megtölteni, 

a  padoknál kézműveskedés, gye-

rekfoglalkozás zajlott, míg az udvar 

másik felében anyanyelvi játékkal 

szórakozhattak a kíváncsiak.

Este következett az egyik leg-

jobban várt produkció, a  régiók 

résztvevői által közösen létreho-

zott színházi előadás bemutatása. 

Az este hivatalos programját az er-

délyi Th e Blast fergeteges koncertje 

zárta, akik nemcsak a szuper kon-

certtel tettek ki magukért, hanem 

azzal is, hogy a délután folyamán 

Alsóbodokon is felléptek, a  XV. 

Generációk Találkozása Rockfesz-

tiválon. A  koncert után egy kis 

szusszanás következett, majd – az 

első naphoz hasonlóan – éjszakába 

nyúló örömzenélés vette kezdetét.

Bár az idő rövidsége és a néha 

kissé kaotikus programok nem 

nagyon adtak lehetőséget az el-

mélyült beszélgetésre, azért a har-

madik Kultivál is elérte fő célját: 

öt régió fi ataljainak adott lehető-

séget az ismerkedésre, ismereteik 

gyarapítására és látószögük növe-

lésére.

#fesztivál

A  negyedik Kultiválra a dél-

vidéki (szerbiai) Zenta melletti 

Orom településen, a  Malomfeszti-

vál keretében került sor, augusztus 

16–18. között. A  #fesztivál mottó-

val megszervezett találkozó nem 

is találhatott volna jobb helyszínre, 

mint a Malomfesztivál, ami csodás 

helyszínével és nyitott, barátságos 

légkörével rögtön beszippantotta 

a résztvevőket. Az öt régióból ér-

kezett résztvevők a fesztiváltábor 

területén belül, egy nagy közös 

sátorban alkottak a Kultivál két 

napja alatt: itt zajlottak a kézmű-

ves foglalkozások, a sátor egyik fele 

kiállítóterem, a másik fele barkács-

műhely vagy próbahely volt a na-

pok folyamán, de moziteremként 

és koncerthelyszínként is kiválóan 

megfelelt a Kultivál-sátor. A  prog-

ramok között volt fi lmvetítés, rene-

szánsz táncbemutató, és színjátszó 

workshop is. A fesztiválra érkezett 

zenei formációk a Malomfesztivál 

Akácos színpadának műsorát gaz-

dagították – Kecskemétről a Kék 

Stúdió, Felvidékről pedig a Pálma-

funk zenekar érkezett, de termé-

szetesen most sem maradhatott 

el a sátorban a több programot is 

aláfestő, vagy az estéket feldobó 

örömzene. A  színjátszók Varga 

Tamás vezetésével egy húszperces, 

etűdökből álló előadást állítottak 

színpadra a második nap zárása-

ként, amelyben a fesztivál tema-Kultivál az oromi Malomfesztiválon (2018)
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tikát járták körbe, igen ötletes és 

olykor rendhagyó megközelítésben. 

Sajnos az idő nem volt kegyes a 

fesztiválozókhoz, és óriási viharok-

kal szakította félbe a programokat, 

de szerencsére az ijedtségen és egy 

kis beázáson kívül senkinek sem 

lett nagyobb baja.

A  már „hagyományosnak” szá-

mító produkciók mellett a negye-

dik Kultiválon sikerült egy régi ter-

vet tető alá hozni, és egy szakmai 

képzést is tartani a részt vevő és 

érdeklődő fi ataloknak a Nemzeti 

Művelődési Intézet hathatós segít-

ségével, a fi atalok kulturális életbe 

való bevonásának lehetőségeiről. 

A rövid, de igen tartalmas és inter-

aktív képzés a végén egy jövőterve-

ző beszélgetésbe fordult, és egy-két 

új projektötlet körvonalazódásá-

ban is segített.

Álmok, tervek, 
jövőképek

2019-ben ötödik születésnap-

jához érkezik a Kárpát-medencei 

fi atalok kulturális fesztiválja. Hisz-

szük, hogy a tizen-huszonévese-

ket igenis érdekli a kultúra, csak 

meg kell találni a módot, az utat, 

amelyen el lehet őket érni. A  Kul-

tivál, pontosabban fi atal szerve-

zői arra törekednek, hogy azokat 

az értékeket, amit a nagy múlttal 

rendelkező kulturális, közműve-

lődési szervezetek képviselnek, 

az értékekből nem engedve, XXI. 

századira formálva átörökítsék a 

következő generációknak. Ehhez 

nem kis mértékben járul hozzá az 

is, hogy a fesztivál teret ad a most 

induló művészeknek, és hogy a ke-

retek tartalommal való megtöltése 

számos esetben maguknak a fi ata-

loknak a feladata. A fesztivál forma 

pedig abban segít, hogy a hangulat 

oldott lehessen, hogy teret adhas-

son a műhelymunkáknak, ismerke-

désnek, vagy akár közös főzésnek, 

örömzenélésnek.

Fotók: A 2015-ös fotókat Bethlendi 
Tamás, a 2016-as fényképeket Ács 
Zsolt, Roseti Bruno készítette. A 2017-
es képek Mák Arany, a 2018-as fotók 
pedig Nádi Karolina és Kovács Pécskai 
Emese munkái.

A Malomfesztivál helyszíne, Orom (2018)

SZÉMAN EMESE RÓZSA az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kulturális referense, az ezen belül működő Közép-erdélyi Magyar 
Művelődési Intézet vezetője. Egyetemi diplomát szerzett a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar–néprajz, 
majd a Színház és Televízió Kar teatrológia szakán, mesteri oklevelet szintén a BBTE-n újságírásból, majd a BBTE Hungarológiai Tanul-
mányok doktori iskolájában doktorált. Kolozsváron él, a közművelődéssel önkéntesként gyerekkora óta, nagyjából 18 éve foglalkozik.

TAMÁS CSILLA az EMKE Ifj úsági Szervezetének (EMKISZ) alapítója és vezetője. Korábban régésznek és kommunikációs szakembernek 
tanult, közben projektmenedzseri és közösségszervezői minősítést szerzett. Civil szervezeti, rendezvény- és közösségszervezői munkája 
több mint egy évtizedre, középiskolás koráig nyúlik vissza. Bár az ifj úsági szervezetben vállalt feladatokat önkéntesen végzi, a hivatalos 
foglalkozása sem áll távol a kultúrától: a Kriterion Könyvkiadó munkatársaként dolgozik Kolozsváron.
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András IgnácAndrás Ignác

Élő hagyományok Kászonban*

Az erdélyi Kászonszék Székely-

föld területén található, Alcsíktól 

délre, a  Kászon patak völgyében, 

megközelítőleg 308,1 km2 terü-

leten. A  17. században a lakosság 

nagy része a közbirtoknak számító 

havasi legelőkön és kaszálókon ősi 

foglalkozásként barmot, juhot és 

lovat tenyésztett. Állatfeleslegét a 

csíki és háromszéki vásárokon ér-

tékesítette, emellett a közös fenyő-

erdőiből épületanyagot, tölgy- és 

bükkerdőiből tüzelőt és eszközfát 

termelt. A  Kászoni-medence 5 fa-

luja (Impér, Altíz, Feltíz, Jakabfal-

va, Újfalu) évszázadokon át valódi 

népgyűléseket tartott az altízi pia-

con, melyek az egykori búcsúkból 

alakultak ki.

A 19. század vége felé még rend-

szeresek voltak a kászonszéki vásá-

rokon a kézdivásárhelyi iparosok, 

a szépvízi cipészek, a madarasi, dán-

falvi és korondi fazekasok, a  bras-

sói posztósok, a  kozmási szűcsök, 

a haralyi faedényesek, a háromszéki 

lencsések és a berecki szekeresek. 

Periferikus fekvéséből és elzárt hely-

zetéből kifolyólag ez a térség őrizte 

meg legtovább a székely népművé-

szet hagyományos formáit.

A  kászoni medence bővelkedik 

borvízforrásokban, itt találjuk a 

Fehérkő, Kis és Nagy Répát, Farkas, 

Tekeres, Borvíz, Szalutárisz és Gu-

bás felszínre törő forrásokat.

Népviselet

A  népviseletre méltán büsz-

ke minden kászoni, mert ma is a 

legünnepélyesebb viselet. A  férfi  

népviselet a katonáskodó életmód-

ról tanúskodik. A  fehér posztóból 

készült székely harisnya szorosan 

testhez álló, zsinórzata falunként 

változik. A  zsinórzatnak régen 

rangjelző szerepe volt. A  haris-

nyához zsinórszegésű, félkemény 

szárú fekete csizma, sima kézelős 

fehér-gyolcsing, az ingre fekete 

vagy szürke mellény illik. Szent 

György napjától az első havazásig 

fekete kalapot, télen betűrt tetejű 

báránybőr sapkát viselnek a férfi -

ak. A  mellényre posztóujjast vagy 

kurta zekét, ritkábban hosszú zekét 

vagy cedelét vettek a hideg idő-

szakban.

A női viselet fő darabjai a roko-

lya vagy szőttesszoknya és a mel-

lény. A  rokolya rakott, alján széle-

sebb bársony szegővel. A  rokolya 

* A  cikk másodközlése a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában megjelent „Minden értéknek legyen közössége!” – 
Értékfeltáró jó gyakorlatok című kötetben (2018, Budapest) található írásnak. 

Erdély, Nagykászon
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színes csíkozású háziszőttesből 

készült, a  csíkok szélessége, a  szí-

nek váltakozása falvanként, élet-

kor és alkalmak szerint változik. 

A leggyakrabban előforduló színek: 

piros, fekete, kék, barna. A  mel-

lény bársonyból készül, gyöngy-

sor ékkel díszítve. A  fehér kötényt 

virágmintás hímzés díszíti. A  női 

viselethez is csizma vagy „gombos-

papucs” tartozik. A  lányok haját 

két ágba fonják, melyekre szalag-

csokrot kötöttek. Az asszonyok, 

menyecskék és idősebbek kontyba 

rakott hajat és fejkendőt viseltek, 

aminek az anyaga, színe, hímzése 

életkor és alkalom szerint változott. 

A kászoni menyecskék a lakodalom 

éjszakáján a kontyoláskor csepszet 

kaptak ajándékba az anyósuktól. 

Ezt illett viselni vasár- és ünnep-

napokon. Télen a meleget a hárász-

kendő és nagykendő biztosította.

Régen a mezőgazdasági munka 

végeztével, főleg a nők Kászon fal-

vaiból is elmentek szolgálni Buda-

pestre, Brassóba, Bukarestbe, hogy 

amire a kakukk megszólal, ösz-

szeszolgálják a tavaszi újrakezdés-

hez szükséges pénzt.

Hagyományaink

Bikaütés Kászonban – a 
farsang temetése

A  csíki falvak nagy részében 

hamvazószerda reggelén egy szal-

mabábot temettek el tréfás teme-

tési szertartással. Kászonban a 

temetést utánzó szokás keretében 

egy bikaalakoskodó jelképes ki-

végzésére kerül sor. A szokás meg-

rendezése elsősorban a fi atalok 

feladata, ha nem rendeznék meg, 

a hagyományaihoz ragaszkodó falu 

megszólja őket. A kászoni bikaütés 

fennmaradásához az is hozzájárult, 

hogy nem csak egy szűk csoport 

élteti, az egész falu részt vesz ben-

ne, tehát a maga módján mindenki 

megéli az eseményt.

Megrendezésére a farsangi pe-

riódus végén, hajdanán a húsha-

gyókeddi nagy táncmulatság utáni 

reggelen, vagyis hamvazószerda 

reggelén került sor. A  második vi-

lágháború után a farsangvégi tánc-

mulatságot már a kultúrotthonban 

szervezték meg a legények, s  on-

nan is indultak a bikával. A menet 

élén egy székely ruhába öltözött 

legény haladt, aki a csoportot ve-

zette. Jelentőségének kiemelésére 

kezében fokost hordott. Utána egy 

szalmával betekert eketaligát hú-

zott két fi atalabb legény, amire egy-

két cigány muzsikusnak beöltö-

zött alakoskodó ült. Őket követve 

haladt a gazda, aki egy kötél vagy 

lánc segítségével vezette a bikát. 

A veszedelmes állatot három-négy 

legény favillával irányította, fékezte, 

nehogy elszaladjon.

A  bikát alakító legény egy szal-

mafonatból készített ruhába bújt, 

amelyet hátul jó nagy farok, a fején 

pedig egy radinába járó fekete cse-

répfazak díszített, amelyre két nagy 

kidülledt szemet pingáltak. A fazak 

két oldalára eredeti bikaszarvat il-

lesztettek.

A bika után sorban felvonulnak 

a székelyruhába öltözött fi atalok, 

a  II. világháború utáni évektől a 

menethez a házas emberek csatla-

kozhattak, majd az 1970-es évektől 

asszonyok is felvonulnak a bika 

után. A  siratóasszonyokat napja-

inkban is férfi ak alakítják, beöltöz-

ve népviseletbe. A  felvonuláson a 

zenészek talpalávalót húznak, s  a 

fi atalok táncolnak. A  bika óriási 

bőgedezés közben neki-nekiro-

han a nézőknek, mérgesen rázza 

a nyakába akasztott kolompokat. 

A  gazda türelmesen csillapítja, s  a 

hajcsárok is segítenek favilláikkal 

megfékezni az állatot.

Közben a felnőtt nézők pánkó-

val kínálkodnak, és közben számba 

veszik, hogy kinek milyen a ruhája, 

a  hajviselete, a  párok összetalál-

nak-e, a farsang idején kinek akadt 

udvarló, a  kapcsolat komolyra for-

dult-e, kinél lesz majd lakodalom, 

ki lehet a bika, a cigány, a sirató stb. 

A  nézők között a gyermekek nem-

igen fi gyelnek a táncolókra, ők leg-

inkább a bikával vannak elfoglalva.

Miután befejezik a táncot, han-

gos énekszóval és muzsikával in-

dulnak tovább a falu utcáin. A  fel-

vonulókat előre kijelölt helyeken 

vásárlók állítják meg, ahol a gazda 

megpróbál túladni a szép bikán. 

Kászonfeltíz – Borbáth András fakapuja 1886-ban készült
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Vásár közben kifi gurázzák a szász 

úriember vásárlót, a  furfangos 

zsidót, de a gazda vidáman alku-

szik, parolázik a székellyel is. Az 

elhangzó alkudozások alatt közben 

áldomást isznak. A  kirívó öltözet-

ben megjelenő cigány kifi gurázza 

a vásárt. Mivel a bikát eladni nem 

tudják, tovább folytatják útjukat a 

felvonulás utolsó színhelyére, egy 

Kászon patak hídra. Mivel a gaz-

da itt sem kapja meg a kért árat a 

bikáért, a  kezében levő fejszével 

ráüt a bika fejére, vagyis a cserép-

fazékra, s az széttörve darabokban 

hull a földre. Utána a bika a földre 

esik, s az őt alakító legény gyorsan 

kibújik a szalmamaszkból. Az ott 

lévők meggyújtják a szalmaruhát, 

a  zenészek rázendítenek egy csűr-

döngölőre. A siratóasszonyok meg 

a cigányok szívszaggató módon 

elkezdik siratni a meghót állatot. 

A bikát alakító legény egy csűrdön-

gölőt jár a tűz mellett, s a többiek is 

táncra perdülnek. Közben a sirató-

asszonyok keservesen búcsúztatják 

az állatot:

– Á, te drága állat, mire jutottál, 

csúff á tesznek, csúfot űznek belő-

led!

Jaj-jaj-jaj-jaj! Á, te drága állat! 

Még a dákos sem ad pénzt a bőrö-

dért!

– Jaj, drága állat, mire jutottál? 

Megüttek, csúff á tettek! A  falu sze-

gyemre elégetnek, s  a patakba vet-

nek! Jaj-jaj-jaj! Mennyit mulatánk, 

mennyit táncolunk! Bár ne születtél 

vóna, s a farsang es tovább tartott 

vóna!

– Jaj, jaj, te drága állat! Milyen 

gyönyörű vótál! Mikor jöttél ki az 

estállóból, mennyi bornyú bőgött 

utánad! Jaj, jaj!

A siratóasszonyok jajgatása egy-

re ritmikusabbá válik, s elkezdenek 

táncszavakat csujjogtatni:

Hopp, szűz, korom bűz, ég a le-

ány, mint a tűz!

Apró murok, petrezselyem, 

a vén asszony veszedelem!

Kicsi nekünk ez a ház, kirúgjuk 

az ódalát!

A  tűz körül táncra perdülnek 

a siratók, s  azzal aztán véget ér a 

látványosság. Az összegyűlt tömeg 

lassan szétoszlik, de a látottakról 

tovább beszélnek: „Látád-e, ko-

mámasszony, milyen betyár gaz-

dánk vót ebben az esztendőben? 

Vót szóbősége, nincs es málé a szá-

jában” „No, ezek ügyesek levének.” 

„Figyelted-e, hogy azon a legényen 

úgy áll a harisnya, mintha reáön-

tötték vóna?”

A  játékban részt vevő „szerep-

lők” visszamennek a művelődési 

házba, és ott megbeszélik a történ-

teket. Utána egészen éjfélig tovább 

folytatódik farsang utolsó tánca.

„Hopp, szűz, korom bűz, ég a le-

ány, mint a tűz!”

A  bikát alakító legény fejére 

helyezett fazekat itt Kászonban ra-

dinába járó fazaknak, vagyis gyer-

mekágyas asszony meglátogatására 

vitt fazéknak nevezték. A  radina 

lényege, hogy a rokonok szomszé-

dok, ismerősök „szülés, keresztelés 

alkalmával egymásnak ajándékul 

ételeket, kalácsokat, húsokat vittek.” 

Karácsony szenvedején (böjtjén) az 

éjjeli miséről hazatérő székely em-

ber napjainkban is elfogyasztja a 

Mária-radinát. A  születés ünnepe 

ez esetben is a jövőbe vetett hitet 

jelképezi, melyet illik méltóképpen 

megünnepelni.

Nem tartom véletlennek azt a 

tényt sem, hogy a bikaütés utolsó 

jelenete a Kászon patakán átvezető 

hídon történik. A  kászoni hiedel-

mek szerint is a víz elviszi a rosszat, 

elmossa a farsang idején történt 

bolondságokat, s  utána következ-

het a józan, komoly böjti időszak. 

A híd mint színhely az átmenetet is 

sugallja.

Betlehemezés

A  betlehemezés hagyománya 

1948-ban szakadt meg politikai 

nyomásra, és 1989 után újjáéledt. 

A betlehemezők Karácsony és Újév 

között házról-házra járnak, hogy 

megemlékezzenek Jézus születé-

séről, hogy megosszák Karácsony 

örömét azokkal is, akik öregség, 

betegség miatt nem vehettek részt 

a templomban bemutatott pásztor-

játékon. A  betlehemezés szereplői 

csak férfi ak voltak, férfi  alakította 

Szűz Máriát, fi úk a két angyalt. He-

ródes, a  három király és a szolga 

különböző színű huszáregyenruhá-

hoz hasonló viseletbe szokott beöl-

tözni, kardot viselnek, az első fején 

koronát, míg a szolga csákót hord. 

József és Mária viselete a szentké-

peken való ábrázoláshoz hasonlít-

ható. Az angyalok fehér köntöst, 

papírból készített szárnyakat, fe-

jükön glóriát viselnek. Ők viszik 

a jászlat, benne a kisded Jézust 

szimbolizáló babával. A  pásztorok 

kifordított subát és kucsmát, arcu-

kon birkabőrből készített szakállt 

viselnek. A  szamár viselete a pász-

torokhoz hasonló, fején két birka-

fül ékeskedik, kezében bojtárbotra 

erősített hamuval telt zacskót hor-

doz, a cselekmény alkalmas pillana-

taiban ezzel érinti meg a háziakat 

és mókázik. A betlehemes csoport 

13 szereplős. Cselekményében Jó-

zsef és Mária, a pásztorok Heródes 

házánál keresnek szállást, Krisztus 

születését maga Heródes mondja 

el, belefoglalva a szövegbe a saját 

ellenvetését is. A három királyt an-

gyal inti, hogy ne térjenek vissza 

Heródeshez. A  cselekmény világi 

Kászonszék címere
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része nagyon rövid. A  pásztorok 

örömüket tánccal fejezik ki, ének-

be foglalják, hogy szereplésükért 

ajándékot várnak, Isten áldását 

kérik a házra, mely vendégül lát-

ta. A  házigazda kötelessége, hogy 

megajándékozza a betlehemező-

ket, akik házába vitték a Karácsony 

hangulatát, kaláccsal, itallal kínálja 

meg őket és némi pénzt ad a cso-

port tagjainak.

Aprószentek

December 27-én a legények 

elmennek, és fi atal nyírfahajtást 

(ágat) vágnak, ezt összefonják, és a 

pálca hegyére virágot tűznek.

A  népviseletbe öltözött legé-

nyek baráti csoportokba oszla-

nak, és felváltva töltik be a „király” 

szerepét. Este gyülekeznek a „ki-

rálynál”, ott elosztják a feladato-

kat, meghatározzák, hogy honnan 

kezdik az aprószentekelést vagy 

„vesszőzést”, milyen sorrendben 

éneklik a népdalokat. A  csoportot 

vezető király tisztségét a mellére 

keresztbe kötött fehér és piros sza-

lag jelzi. Régen az éjjeli aprószen-

tekes csoportokat azok a legények 

alkották, akik abban az évben be 

kellett vonuljanak katonának. Ma 

is általában azonos korú legények 

gyűlnek össze. Pontban éjfélkor 

indulnak el, mivel december 28-a 

az Aprószentek napja. A  legények 

minden házhoz elmennek, ahol 

fogadják őket. Viszont azoknál a 

lányoknál, ahol nem fogadják őket, 

eléneklik az „Ezért a leányért nem 

adnék egy hagymát, / Ki a legény 

előtt bezárja ajtaját, / Bezárja aj-

taját, összehúzza magát, / A  fene 

egye meg a málészájúját.” éneket.

Nem illik a lánynak elaludni, és 

nem fogadni az aprószentekeseket, 

mert kellett vigyázzon a „jóhíré-

re” – ha ez véletlenül mégis meg-

történik, a  legények amit tudnak, 

elvisznek az udvarról, előfordult, 

hogy még a kaput is leemelték és a 

patakba dobták. Ha a legények el-

vittek valamit, akkor a leány reggel 

a szentmise után a templom kijá-

ratánál várja az aprószentekese-

ket és megérdeklődi, hogy melyik 

csoport vitte el az adott tárgyat, és 

azt valamilyen módon kiváltja (ál-

talában a legények csókot kértek az 

ellopott dologért).

Ha a legények nem találják be-

zárva a leányos ház kapuját, akkor 

a kapu előtt el kezdik énekelni a 

következő éneket:

„Íme midőn mindenek

Bírsággal hívatnak,

Az Agusztus könyvében

Szám szerint íratnak.

Elindula József is

A Szűz Máriával,

Istennek erejéből

Terhes mátkájával.

Betlehembe hogy juta?

Fáradt állapotban,

Szállásra kérezkedvén

Minden ember Ura.

De a sok irigy miatt

Nincs senki barátja,

Ki távolról meglátja,

Ajtaját bezárja.”

Közben elmennek az ajtó ele-

jébe, ahová addig nem léphetnek 

be, amíg nem énekelték el teljesen 

az éneket. Az utolsó legény, aki a 

kapun belép, nyitva hagyja a ka-

put, ezzel jelezve, hogy a követke-

ző csoport nem mehet be, amíg ők 

ki nem jönnek. A lányok a házból 

hallgatják az éneklést, és amikor 

a legények eljutnak az énekben a 

második szakaszig, akkor felgyújt-

ják a villanyt, ezzel jelezve, hogy 

nyugodtan bemehetnek. Miután 

a legények bebocsátást nyertek, 

a  király a verset mond jövetelük 

céljával.

Miután a lányokat megvesz-

szőzik, a  legényeket megvendége-

lik kaláccsal, süteménnyel, borral, 

szilvapálinkával. Felkötik a lányok 

a színes szalagokat a vesszőkre. 

A király botjára két szalagot kötnek, 

ha ezenkívül valamelyik legénynek 

a nyírfavessző fonatára két szalag 

kerül, az vonzódást jelképez, ki-

váltképp, ha az piros.

A  legények éjféltől egész reggel 

8 óráig járják a falut. Reggel 8 óra-

kor kezdődik a szentmise, ahová a Veress Zsigmond szülőháza a Csíki Székely Múzeumban
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

András Ignác

legényeknek el kell menni. A  legé-

nyek katonás rendben vonulnak be 

a templomba, a  csoportok külön 

padsorba ülnek le, és a király ül a 

pad szélén. A  mise végén a király 

megy ki az oltárhoz, egyszerre 

hajtanak térdet, és a király jelt ad, 

hogy egyszerre katonás sorba vo-

nuljanak ki a templomból. Ilyen-

kor derül ki az is, hogy ki a legény 

a talpán, ugyanis a lányos szülők 

fi gyelik a népviseletbe öltözött fi ú-

kat, hogy ki lenne jó vejnek, melyik 

az a legény, amelyik nem dülöngél, 

vagy nem alszik el a szertartás ide-

je alatt.

A  legények a szentmise után 

visszamennek a király házához, 

ahol ebédet kapnak, és tovább mu-

latnak.

Valószínűleg azért maradhatott 

így fenn a szokás, mert összefügg 

a kászoniak katonáskodó, határ-

védő szerepével, illetve a kétlaki 

életmódjukkal. A  farsangtemetést 

(bikaütést) követően a határőrzés-

sel megbízottakon kívül a legények, 

férfi ak, illetve minden munkaképes 

családtag kivonult a nyári szállásra. 

Késő őszig – Szent Márton napjáig 

– ott éltek. A hazatérés után a legel-

ső alkalom a karácsonyi ünnepkör 

volt, pontosabban az aprószentek 

éjszakáján adódott, amikor is el le-

hetett menni számba venni, hogy a 

lányok mennyit fejlődtek az elmúlt 

nyáron, és a legények gyakorlatilag 

ilyenkor választották ki, hogy ki 

kivel vesz részt a farsangi mulatsá-

gokon.

A  király verse (két verset is is-

merünk):

ANDRÁS IGNÁC Székelyföldön, Kászonjakabfalván született 1960-ban. Tanulmányait 
szülőfalujában kezdte, majd Kászonaltízen, Székelyudvarhelyen, Egerben és Brassóban 
folytatta, melyeknek során tanítói oklevelet és pszichológiai licenciátust, majd MSc dip-
lomát szerezett. Pedagógusi pályafutását 1979-ben a kászonújfalvi általános iskolában 
kezdte, majd Kászonfeltízen, Kászonjakabfalván és Kászonaltízen tanított. 1993-tól a ká-
szonaltízi Dr. Lukács Mihály Általános Iskola igazgatója. Helytörténeti és néprajzi kötetei 
a kolozsvári Verbum Kiadó gondozásában jelentek meg.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Adjunk hálát mi teremtő Úrunknak,

Hogy Jézus született kegyes megváltónknak.

Dicséret, dicsőség legyen az Istennek,

Békesség a Földön a jó embereknek.

Jézus születését angyalok hirdették,

Szegény pásztoroknak ők ezt megjeleníték.

Jézus születése után következett egy szomorú nagy nap,

Melyben apák, anyák szívből bánkódtak,

Mert kisded gyermeküket mind kardnak hányatták.

144 ezer szentet magukba olvadták.

Mi is elindultunk ezeknek példáját követve

Nyírfaágakból vesszőket kötözve.

Mi azt szétosztanánk, ha bocsájtódna,

Megköszönnénk s azzal továbbmennénk.

Szép piros hajnal jövén örömünkre

Ragyogó napsugár süssön kebletekre,

Házi családjukra, számos éveire,

Boldogítsa Isten s ezzel szavunknak vége.

Ismét utoljára engedelmet kérünk,

Hogy e becses háznál mi megjelenhettünk,

Ezt a szokást nem mi kezdtük,

S hogy meg van írva nem is mi végezzük.

Kérjük a becses házigazdát

Bocsássa lányát a kör közepébe,

Hogy vesszőnk végét verjük a fenekébe.”

„Örvendetes nagy nap Krisztus születése,

Amelyben Szent István életét végezte

S Heródes sok szentjét ölette.

Így szólván és mondván nem kerül semmibe,

Ti pedig katonáim álljatok rendjibe.

Mária sírva kiált fel: Ó hatalmas Isten

Mindenek bírája, ne engedd fi únkat végtelen halálba.

Így menté meg Isten a kisded Jézuskát,

Nem hagyta elveszni az ártatlan báránykát.

Az aprószentekesek elindultak 144 ezeren,

Mi is elindultunk ennek tiszteletére,

De nem dárdákkal, kardokkal,

Ha nem szép hajlandós vesszőkkel.

Meghajtom vesszőmet, végezem versemet,

Kicsi mustármagot hoztunk, el szabad-e hinteni?

Mit ágy alá, mit pad alá, mit a lányok szoknyája alá,

Kérjük a lányokat a kör közepébe, vesszőnk végét verjük a fenekére.”
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sándor EditSándor Edit

Hosszú az az út, 
mely az értékekig vezetett, 

avagy „Gyökerek tartják az ágat”*

Életünkben minden dolog, 

tárgy, társ, egészség akkor válik ér-

tékké, értékessé, amikor elveszítet-

tük, vagy jó úton vagyunk elveszté-

se felé.

Minden közösség tisztában kell 

legyen értékeivel, légyen az szelle-

mi, tárgyi, személyi, építészeti, ter-

mészeti, kulturális érték.

Első alkalommal 2008-ban ke-

rültem kapcsolatba az „értékkel”, 

amikor Márton Áron püspök úr 

tiszteletére a közösség emlékkiál-

lítást, múzeumot szeretett volna 

létrehozni. Régi fényképek, íratok 

gyűjtésére, feldolgozására kértek 

fel. A  múzeumot 2010. október 

közepén, a püspök úr halálának év-

fordulójára avatták fel.

A  fényképekbe valósággal be-

leszerelmesedtem, a  gyűjtés foly-

tatódott és Múltidéző címmel ki-

állítást készítettünk az összegyűlt 

anyagokból, és zenés, táncos fel-

dolgozásban jártuk végig elődeink 

életét a születéstől a halálig. Élet-

történetek is elhangzottak, ame-

lyek az évek során mesévé szépül-

tek. Sírva, nevetve lehetett – és 

lehet ma is – csak végig hallgatni 

őket.

Mesélőfalu honlap 
született

S  ha mese, akkor csíkszentdo-

mokosi mesék. A közösség 17 mese-

mondója az 1930-as években Belati-

ni Braun Olgának mondott meséket, 

amelyekből 2013-ban meséskönyv 

készült: Estefi a, Éjfélfi a, Hajnalfi a 

címmel. Egyiküket, Albert And-

rást, a  mesemondót, Péter László 

magyarországi történész Benedek 

apóhoz hasonlítja, s  a legnagyobb 

székely mesemondónak kiáltja ki. 

2012-ben mi is mesemondóink nyo-

mába eredtünk, közösségi progra-

mok keretén belül mesemondóink 

életéről, meséikről beszéltettük az 

idősebbeket, közzé tettük azokat, és 

megismertettük a mesékkel a fi ata-

labbakat. A  tevékenységekről tudó-

sítottunk, a  meséket megosztottuk, 

az élettörténeteket elérhetővé tet-

tük a www.meselofalu.ro honlapon.

A  „meséltetést”, a  fényképek 

gyűjtését nem hagytuk abba, nap-

jainkban is folyik a munka.

Meséink, élettörténeteink ha-

táron túlra is eljutottak: 2015-ben 

kilenc európai országgal a mesélte-

tés módszereivel ismerkedtünk, jó 

gyakorlatainkat mi is megosztottuk 

a „Mesévé szépült élettörténetek” 

elnevezésű program kapcsán. Ér-

tékkereső út volt, csak még nem így 

neveztük. Hagyományos ételeink, 

lakodalmas szokásaink nyomába 

eredtünk, a  kézzel hímzett, viselet-

hez használatos kendők elkészítési 

módjáról, körülményeiről is tudo-

mást szereztünk. Bevált, régi gyógy-

módokkal ismerkedtünk, „Rózsafü-

zér-társulatok” (egyházi csoportok) 

működéséről, generációkról gene-

rációra való átörökítéséről is hall-

hattunk. A nők helye és szerepe sem 

volt elhanyagolható tény a múltban: 

tanulni, dolgozni, családot nevel-

ni, háztartást vezetni így együtt, az 

ötvenes években jött divatba. Fellel-

tározott „értékeinket” bemutattuk 

a közösségnek, petróleumlámpa fé-

nyénél, hagyományos ételeink kós-

tolásával idéztük a múltat.

Közös pályázat Ma-
gyargéc településsel

Az út lassan az igazi értékkere-

sés fázisához érkezett. Magyargéc 

község 2016-ban partnernek kérte 

* A cikk másodközlése a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában megjelent „Minden értéknek legyen közössége!” – Érték-
feltáró jó gyakorlatok című kötetben (2018, Budapest) található írásnak.
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sándor Edit

fel Csíkszentdomokost értékkere-

ső útjára, és „Mire vagyok büszke 

Csíkszentdomokoson?” címmel el-

indult a munka.

Kérdőívek sokasága, értékeink 

megnevezése, leírása, lerajzolása, 

azok bemutatása a közösség ere-

jéből jött létre. A  bemutató Szent 

Domokos Napján, 2016. augusz-

tus 8-án volt. Megtalált értékein-

ket felsorakoztattuk: Márton Áron 

püspök úr, a  „nagy” püspök, ki so-

kaknak példaképe, a  Csíkszentdo-

mokosi Római Katolikus templom 

a középkorból megmaradt keresz-

telő kútjával, maga a népviselet, az 

úgynevezett székelyruha, amelynek 

ma már kinevezett ünnepnapja is 

van április utolsó vasárnapján. De 

itt van a Nagy-hagymás hegység 

vonulatából őrként ránk vigyázó 

Egyeskő, ahová turisták, hegymá-

szók ezrei látogatnak el, a ma már 

ritkábban fellelhető székelykapuk, 

amelyek mintájára ma már épülnek 

újak is. Továbbá a Garados dom-

bon megtalálható cserevirág, azaz 

henye-boroszlán, amely védett 

növénynek számít, a  csíkszentdo-

mokosi mesék, amelyek több 1000 

oldalon jelentek meg, festett bútor-

darabok, amelyeket kincsként őriz-

nek tulajdonosaik, Kurkó Gyárfás 

„Nehéz kenyér” című regénye, ame-

lyet ma már nem csak az időseb-

bek, de a fi atalok is olvasnak.

A  sor folytatódik – jó úton já-

runk, jártunk 2017-ben is, amikor 

Tamási Áron születésének 120. 

évfordulója kapcsán programso-

rozatot indítottunk el. Kerestük a 

múlt értékeit, ismerkedtünk elő-

deink nehéz életével, fényképeket, 

„domokosi szavakat” keresve. Több 

mint 1200 szó gyűlt össze. Közös-

ségi összefogás hozta meg a sikert. 

Erdei nap és erdei olimpia keretén 

belül tanulhattak a gyerekek, mé-

rették meg magukat, ismerhették 

meg a sajt készítésének módját, és 

élvezhették Ábel vendéglátását.

Idén hungarikumokkal ismer-

kedtünk és ismerkedünk, saját ér-

téktotót állítva össze, „meséltetve” 

a  közösség hagyományőrzőjét, aki 

a kendermag elvetésétől a reszelt 

levesig vezetett bennünket.

A  tapasztalatok tükrében, a  kö-

zösség erejében bízva március 

hónaptól Mátyás király nyomába 

eredtünk – megismervén őt újabb 

értékek birtokába jutunk, jutha-

tunk.

Hosszú ez az út, s talán nem is 

lesz soha vége. A  fák gyökerei is 

mélyre nyúlnak, hisz azok tartják 

az ágakat. Mi is kutatjuk a múltat, 

hisz ismervén azt, könnyebb lehet 

a jelen, szebb a jövő.

SÁNDOR EDIT, a csíkszentdomokosi községi könyvtár könyvtárosa 1990-től látja el fel-
adatát. A könyvtárosi munka mellett népneveléssel, közösségi feladatokkal is foglakozik. 
Már a kilencvenes évek elején fontosnak tartotta a néptánc oktatását, a  hagyományőr-
zést, gyermekszínházat hozott létre, felnőtt képzési alkalmakat szervezett, népmese órá-
kat tartott. Minden közösségi feladat megtalálja, részt vállal benne. Felelős szerkesztője a 
helyi újságnak és a meselofalu.ro honlapnak. Értéket keres, teremt.
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Csap – Kárpát-medencei 
együttműködés az értéktár 

létrehozása során
Csap település a magyar-uk-

rán-szlovák hármas határ mentén 

fekszik Kárpátalján. 1991-től ké-

pezi Ukrajna részét Csap, mint az 

ország legnyugatibb városa. A  te-

lepülésen közel 8000 fős lakosság 

él, melyből 4000 fő a magyar kö-

zösség.

Értékfeltáró kutatások 
Kárpátalján

A  Kárpátaljai Népfőiskolai 

Egyesület 2012-től végez érték-

feltáró kutatásokat, aktivistákkal 

strukturált kérdőívek és mélyin-

terjúk segítségével: ez 10 078 db 

kérdőívet és több száz órányi hang-

anyagot jelent. Esetünkben mindez 

civil kezdeményezésre történt, az 

értékfeltáró munkában, kutatásban 

az önkormányzattól semmilyen 

támogatást sem kaptunk. Csapon 

az értékfeltárási kezdeményezés 

Molnár Eleonóra, a  Kárpátaljai 

Népfőiskolai Egyesület elnökéhez 

és Balogh Lívia, az Egyesület alel-

nökéhez köthető, aki a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség Csapi 

Alapszervezetének elnöke is.

A  Kárpátaljai Magyar Kulturá-

lis Szövetség, a MÁÉRT tagjai és a 

Hungarikum Bizottság kezdemé-

nyezésére alakult meg a Kárpátaljai 

Értéktár Bizottság 2013-ban, s  ezt 

követően kutatói kollégiumok jöt-

tek létre. Széleskörű települési ér-

ték/hagyomány adatbázist sikerült 

létrehozni, magyarországi példa 

alapján. Meg kell említeni, hogy 

nagy eltérés van a magyarországi 

Hungarikum feltárás és a külhoni 

érték/hungarikum feltárás között. 

Magyarországon a Hungarikum 

törvény nyújt biztos keretet a ku-

tatások és értékfeltárások számára, 

kormányrendeletek által országos 

szinten kivitelezhető, ez külhon-

* A cikk másodközlése a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában megjelent „Minden értéknek legyen közössége!” – Érték-
feltáró jó gyakorlatok című kötetben (2018, Budapest) található írásnak.

Csuhébabák
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ban, esetünkben, Kárpátalján, ez 

civil kezdeményezés által történt, 

önkéntes alapon, függetlenül az 

önkormányzatoktól. A  kutatások-

ban nagy szerepe van a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetségnek, 

amely a magyar közösségek minden 

korosztályát meg tudja mozgatni, 

a civil szervezetek és az önkéntesek 

munkájának köszönhetően. A  civil 

kezdeményezés ékes példája Csap 

Település Értéktárának létrehozá-

sa, mely a nyugdíjas korosztálytól 

kezdve a fi atalokon át mindenkit 

bevont az értékfeltárásba. A kutatás 

során rájöttünk, hogy az értékfeltá-

rás mellett a legnagyobb feladatunk 

a néphagyományok a továbbvite-

le. Segített közösségünk múltjának 

megismerésében, és támogatta az 

egy közösségben való gondolkodást.

Kárpát-medencei 
együttműködés

A Hungarikum pályázat keretén 

belül lehetőség nyílt a Kárpát-me-

dencei kapcsolatok elmélyítésé-

re, hiszen a délvidéki Kupuszina, 

a  magyarországi Vasvár és Csap 

együtt nyertek a pályázaton. Közös 

célunk volt, hogy jobban megis-

merjük az anyaországi és külhoni 

értékeket, egymás értékeit, nyílt 

közösségként munkálkodjunk, és 

egyre több embert vonjunk be az 

értékfeltáró mozgalomba. Érték-

őreinknek, a gyerekeknek lehetősé-

gük nyílt betekintést nyerni egymás 

élő hagyományaiba, szokásaiba, 

gasztronómiai különlegességekbe.

A  kupuszinai látogatás során 

a helyi hagyományvilág részesei 

lehettünk. Egymás épített kultu-

rális örökségeit ismerhettük meg, 

párbeszéd alakult ki, eszmecsere, 

amely hozzájárult ahhoz, hogy tel-

jes mértékben azonosulni tudjunk 

a látottakkal. Fontos volt a kuta-

tások szempontjából, hiszen össze 

tudtuk hasonlítani településeinken 

végzett kutatások módszertanát, és 

sok esetben hozzájárult az ered-

ményes munkához. 2016 nyara 

nagy mérföldkő volt, megtartot-

tuk az első Értéknapot Csapon, és 

Nagydobronyban is megalakult az 

értéktár. Fontosnak tartjuk, hogy 

egy zömében magyar település 

ismerje meg a múltját, hagyomá-

nyait, nemzetének értékeit, hiszen 

ezek által tudunk csak munkálkod-

ni magyarságunk jövőjén. A  civil 

kezdeményezés jó példája a Csapi 

Értéktár Bizottság megalakulása, 

amely az első volt Kárpátalján, és a 

KMKSZ Csapi Alapszervezete, va-

lamint a Kárpátaljai Népfőiskolai 

Egyesület által jött létre.

Csap Település Érték-
tárnak bemutatása

A  csapi értéknapon mintegy 

39 érték került be a helyi értéktár-

ba. „Nagymamáink kincsei” cím 

alatt az iskola étkezdéjében a ku-

kólevest, a  madártejet, a  sárgatú-

rót, a tormaleveles darás káposztát, 

Györke Gabriella (Elluska) húster-

mékeit (a hölgy szintén szerepel az 

értéktárban), valamint az aranyga-

luskát, a csörögét kóstolhatták meg 

az érdeklődők.

Az épített örökségek közül 5 

(110 éves parasztház, Csapi Ró-

mai Katolikus Templom, Csapi 

vasúti állomás, Csapi vasúti átrakó 

és mozdonyfordító, Sztálinizmus 

áldozatainak emlékműve), a  gaszt-

ronómiai különlegességek közül 

20 (angyalbögyörő, aranygaluska, 

csipkedli paszuly, habart paszuly, 

káposztás paszuly, korhely leves, 

Csapi értéknap Györke Ella hentes
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lapcsánka, kukóleves, csöröge, sa-

vanyú káposztás, puliszka, táska 

leves, tepertős pogácsa, tojás leves, 

tormaleveles, daráskáposzta, túrós 

lángelőtt, madártej, mákos túrós 

bubájka, pezsgős pogácsa, rántott 

leves, sárga túró) kulturális örökség 

kategóriában 5 (cigány betlehemes, 

disznótor, Luca napi kapulopás, 

májusfa állítása, temetkezési szoká-

sok) a természeti környezet kincse-

iből 2 dolog (Morotva, Tisza töltés) 

került be a helyi értéktárba. Ezeken 

kívül – mestersége, hagyomány-

őrző tevékenysége révén – 7 helyi 

lakos (Berczik Péter, Györke Ella, 

Dzjapko Zsuzsanna, Juhász Miklós, 

Lippei Rudolf, Sütő Mária, Sza-

bó Beáta) is az értéktár része lett. 

A helyi ételkülönlegességekből Vas-

várral és Kupuszinával közösen egy 

receptes füzet kiadását is tervezzük.

Szintén megkóstolhatták a 

vendégek az értéktárban szereplő 

Juhász Miklós gulyását is, aki nem-

régiben bronzérmet nyert a Kár-

pát-medencei Halászléfőző Magyar 

Bajnokságon.

Nagy érdem, hogy az évben 

újra megszólalt a csapi római ka-

tolikus templom orgonája, amely 

több mint 70 évig nem szólt, ez is 

egyike a csapi magyar értékeknek.

Értéknap Nagydob-
ronyban

A  nagydobronyi értéknapot 

konferencia keretén belül tartot-

ták meg, a  kutatások eredményei 

bekerültek az Értéktár adatbázis-

ba. A konferencia lehetőséget adott 

arra, hogy a Népfőiskolai Egyesület 

értékfeltáró munkáját intézményes 

keretek között mutassák be.

Az értéknapok létrehozása 

megmutatta, hogy milyen sokszínű 

a magyar kultúra itt a Kárpát-me-

dencében, megőrizve egyedülál-

lóságát a szláv környezet ellenére 

is. Magyarország, ezen belül is a 

Lakiteleki Népfőiskola és a Hunga-

rikum pályázatok támogatása nél-

kül nem valósulhattak volna meg 

értékfeltáró törekvéseink, és nem 

sikerült volna ilyen gyümölcsöző 

kapcsolatot kiépíteni Kupuszinával 

és Vasvárral.

A  munka nem fejeződött be, 

most kezdődik csak igazán. Ka-

matoztatni tudjuk a megszerzett 

tapasztalatokat úgy, hogy ne csak 

értékfeltáró kutatásokat végez-

zünk, hanem, ami ennél is fonto-

sabb, értékmentéssel foglalkoz-

zunk: hogy minden értéknek le-

gyen közössége.

DOLINAI ZSUZSANNA az Ungvári Nemzeti Egyetemen végzett történelemtanár. 1992. 
október 7-én született a kárpátaljai Csapon. Középiskolai tanulmányait a 2. sz. Csapi Kö-
zépiskolában végezte magyar nyelven. 2015-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar 
Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán történész, történelem tanár MA dip-
lomát szerzett. Fő kutatási területe a nemzeti kisebbségek szerepe az ukrán törvényalko-
tásban, illetve több éve foglalkozik a magyar szokások és hagyományok kutatásával Kár-
pátalján. 2015-től részt vesz a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület érték- és hagyományfel-
táró munkájában.

Kirándulás a Kárpát-medencei kapcsolatok elmélyítésére
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Hajnal ViktorHajnal Viktor

Gombos-Bogoján közös összefogás 
eredménye az értéktár létrehozása*

Kezdetek és az értéktár 
megalkotása

Gombos Nyugat-Bácska Duna 

melletti kis faluja, ahol egy kis 

magyar közösség, a  századokon át 

tartó betelepítések, a  komp majd 

a vasút hozta forgalom teljesen 

egyedülálló népi kultúrát hozott 

létre. Az Arany János Magyar Mű-

velődési Egyesület fő célja ennek a 

kultúrának az ápolása és bemuta-

tása. Gombos hagyományőrző kö-

zösség, ahol még a ’70-es években 

is sokan népviseletben jártak, és a 

hagyományok jelentették az élet 

természetes közegét. A  századfor-

dulóra azonban kiderült, hogy ez 

a sok tudás, a  népi élet színfoltjai 

nyomtalanul eltűnhetnek. Ezt is-

mertük fel az egyesületben, és fő 

célkitűzésünk lett egy tájház létre-

hozása, hogy ott gyűjtsük össze a 

még fellelhető értékeket. E  gondo-

latok 2010-ben egy ingatlan meg-

vásárlása után valóságos alakot 

kezdtek ölteni, és ezek jelentették 

közösségünkben az országszerte 

meghirdetett Értéktár mozgalom 

eszméjének csíráját.

Ilyen előzményekkel kezdte 

meg működését a Gombosi Ér-

téktár Bizottság 2015 novemberé-

ben – Vajdaságban az elsők között. 

A  bizottság tagjai a falu civil szer-

vezeteinek képviselőiből, a  tájház 

és az egyesület tagjaiból, a  gom-

bosi önkéntes tűzoltók tagjai közül, 

a  plébánia és a méhészegyesület 

képviselőiből, valamint a helyi ön-

kormányzatból kerültek ki.

Az első kérdőívezések kudarca 

beláttatta velünk, hogy egy elsőd-

leges lista alapján kell bővítenünk 

az értéktárunkat, és így irányítani 

a beszélgetést, hogy feltérképez-

hessük, a  bizottsági tagok által 

összeállított lista mennyire állja 

meg a helyét a közösségben, és 

hol kell bővíteni vagy pontosítani. 

2015. november 28-án indult meg 

a munka, melynek eredményeit 

2016. június 16-án elküldtük a Vaj-

dasági Magyar Értéktár Bizottság 

alakuló gyűlésére is.

A  2016 nyarán megnyert pá-

lyázat ösztönzésére szeptemberre 

listába szedtük értékeinket, majd a 

listát még egyszer átnéztük, beszél-

getéseket folytattunk, és egy irányí-

tott kérdőívezés segítségével továb-

bi értékeket javasoltunk felvételre. 

Ekkor már látszódott, hogy a lista 

folyamatos bővítése helyett a to-

* A cikk másodközlése a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában megjelent „Minden értéknek legyen közössége!” – Érték-
feltáró jó gyakorlatok című kötetben (2018, Budapest) található írásnak.

A falu
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vábbiakban inkább a listán szereplő 

értékek minél alaposabb kutatásá-

ra, dokumentálására és tudásunk 

bővítésére kell összpontosítanunk.

Egy közös munka 
momentumai – egy 
nyertes pályázat ered-
ményei testvértelepü-
lésünkkel, Ballószöggel 
(2017 nyara)

A számos közös program és ki-

állítás helyett most inkább azokról 

az eredményekről írnék, amelyek 

a további munkát segítik, és előre-

vetítik az előttünk álló feladatokat. 

A  kiállítási kellékek beszerzése, il-

letve több népviseleti darab felújí-

tása és rendbetétele nagy lépést 

jelent számunkra, mert egyesüle-

tünk mindeddig nem rendelkezett 

komplett öltözettel, amelyet kiállít-

hatnánk, vagy kiállítás céljára köl-

csönadhatnánk. A  Tamaskó-em-

lékszoba megvalósításának öröme 

sem tartott sokáig, mivel hama-

rosan rájöttünk, hogy mennyire 

keveset tudunk a két világháború 

közti vajdasági magyar közösség e 

jeles alakjáról, aki sok mindennek 

az elindítója volt.

A  lista elkészültével egy hatal-

mas munka tárult elénk, amelynek 

elvégzését az elkövetkező idők fel-

adatának tekintünk.

Két közösség találkozása, 

együttműködése mindig érdekes, 

és ez így volt a mi esetünkben is, 

amikor egy teljesen „új” közösség 

(Ballószög 1954-ben lett önálló 

község) és a közelmúltig a hagyo-

mányokban élő közösség, Gombos 

találkozott. A  módszerek átbeszé-

lése után az értéktár pontosításá-

ban, az értékek kategorizálásában 

kaptunk tanácsokat. A  hasznos 

tapasztalatcsere által megláttuk, 

hogyan tudjuk mi mindazt fel-

használni, amit már a ballószögiek 

megcsináltak.

Kiadvány

A  pályázat révén sikerült első 

ízben összegyűjteni és egy kiad-

ványba szedni az értékeinket. A kis 

kiadvány nagy sikert aratott a kö-

zösségben. Most láttuk csak igazán, 

hogy ezeket az értékeket nem is-

merjük teljességükben. Ami termé-

szetes számunkra, azt leírni és be-

mutatni már sokkal nehezebb. Ab-

ban a közösségben, ahol még bele-

születtünk a hagyományokba – és a 

szokások, a  történetek szájról-száj-

ra terjednek – egy sokszínű, több 

variációból összeálló tudáshalmaz-

ból kellett leszűrni és átadni a hi-

A templom

A tájház
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Hajnal Viktor

teles információkat az olvasónak. 

E kiadvány létrejöttét azért tartjuk 

értékfeltáró munkánk legfontosabb 

momentumának, mert ezáltal meg-

indultak a kutatások, gyűjtések. Az 

is teljesen világos számunkra, hogy 

az eddig összegyűjtött anyag nem 

végeredmény, hanem további fel-

adatok sokaságát jelenti.

A tájház és a gombos- 
bogoja.com

Mindkét elem a tudás tárhá-

za lett: míg a tájház a maga valója 

mellett a felkutatott és feldolgozott 

tárgyi emlékek tárháza, addig a 

weboldal az írott és hangzó anyag 

kutatásának eredményeit foglalja 

össze.

A  2010. évben megvásárolt in-

gatlan nagyobb felújítások után 

magába tudja fogadni a gyűjte-

ményt, és további termeket biztosít 

azon tárgyi emlékeknek, melyek 

méltón őrzik ennek a közösségnek 

a múltját, és tovább tudják vinni a 

jövőbe. A  tisztaszoba berendezé-

se rámutatott arra, hogy a tájház 

kínálatát – ahol csak némán tud-

juk bemutatni a tárgyakat – több 

tevékenységgel kell kiegészíteni. 

A  weboldal kezdetleges beindítása 

és kezdetleges felületei egyelőre 

még nem mutatják azt a szervezési 

munkát, amely hosszú távú célunk 

lenne: több fi atal népművész, tánc-

oktató, népzenész vagy más terüle-

ten kutatásokat végző fi atal mun-

káinak helyet adni.

Fogyatkozó közösségünk ön-

magában nehezen tudja tovább-

ra is fenntartani ezt az örökséget, 

ezért is nyitott a közösség, hogy ez 

a tudás, népi színvilág megmarad-

jon, és örökké hozzáférhetővé vál-

jon azok számára, aki érdeklődik 

utánunk, gombosiak után, Bogoja 

után, a falunk és az értékeink után.

A néptáncegyüttes zászlója

HAJNAL VIKTOR Gomboson született és nőtt fel. Büszke rá, hogy egy hagyományőrző 
közösség tagja. Bár a gimnázium után az építőmérnöki szakot írta be, és így egy időre 
távol maradt falujától, 2009-ben ő lett a gombosi Arany János Magyar Művelődési Egye-
sület elnöke. Az azóta elért eredmények közül jelentősnek tartja, hogy 2010-ben sikerült 
megvásárolni egy ingatlant a tájház kialakítására, majd 2013-ban Gombos lehetett az 50. 
Gyöngyösbokréta és 37. Durindó házigazdája, melyen 900 és 1700 résztvevőt láttak ven-
dégül. Már a kezdetektől foglakoztatta, majd egyre fontosabbá vált számára a helyi érté-
kek megőrzése. A gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesület elnökeként úgy 
látja, hogy a következő nagy feladat, amely egyben a közösség nagy próbatétele is, hogy a 
fi atalok a mai kor megváltozott feltételei közt is magukévá tegyék elődeik hagyományait.
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Huszár LászlóHuszár László

Digitális értékgyűjtés a Felvidéken
– a felvidéki települések értéktárainak 

módszertani segítése*

Értékek gyűjtése, digi-
talizálása – intezet.sk, 
csemadok.sk

A  Csemadokban fokozatosan 

kialakuló szakmai intézet (2004-

2007) már 2006-ban megkezdte 

Ág Tibor népzenei publikációinak 

digitalizálását, majd ezek digitális 

publikálását, amelyhez 2013-ig fo-

kozatosan további adatbázisokat 

csatolt a népművészeti, közműve-

lődési gyűjtések feldolgozása so-

rán. Az intézmény jogi helyzetéből 

adódó névváltozások során ezek 

az adatbázisok is szerkezeti válto-

zásokon estek át, s egyre inkább a 

településekhez kötődtek. Ezt a fo-

lyamatot két gondolat erősítette: az 

egyik, emlékek és értékek mentése 

a generációk számára (nagyszüle-

inktől örököltük, unokáinknak ké-

szítjük); a másik, hogy hogyan tud-

juk az értékeket elérhetővé tenni a 

jövő generációi számára?

A  Hungarikum törvény mó-

dosítása előtt már kialakítottuk a 

Felvidéki település-mustra adatbá-

zis összesítőnket, amely a telepü-

lésekre koncentrált adatbázis ösz-

szefoglalónkat jelenti. 2015-ben a 

Felvidéki Értéktár Bizottság (FÉB) 

megalakulása idején éppen ez a 

„digitális háttér” emelte be a Szlo-

vákiai Magyar Művelődési Inté-

zetet az alapítók közé, s  jelölte ki 

az értéktár mozgalom intézményi 

hátterének.

A  FÉB tevékenységének bein-

dulása után megkezdődött a te-

lepülési-, tájegységi értéktárak és 

bizottságok megalakítása, ezzel 

együtt a ma még a helyi közösségi 

emlékezetben élő értékek feldolgo-

zása.

A FÉB 2015. októberi megalaku-

lása óta 10 tájegységi és 36 települési 

értéktár bizottság jött létre, mintegy 

110 települést összefogva, amelynek 

eredményeképpen 87 települési ér-

ték, 23 tájegységi érték, 28 felvidéki 

érték lett a Felvidéki település-must-

ra adatbázis összesítőbe regisztrálva, 

illetve 9 a magyar nemzeti értéktár 

kategóriába javasolva.

* A cikk másodközlése a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában megjelent „Minden értéknek legyen közössége!” – Érték-
feltáró jó gyakorlatok című kötetben (2018, Budapest) található írásnak.
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Huszár László

Felvidéki település- 
mustra adatösszesítő

A  Felvidéki központi értékre-

giszter digitálisan a Felvidéki tele-

pülés-mustra összesítőben jelenik 

meg, 24 a településekhez kacsoló-

dó adatbázis tartalmaként az alábbi 

kategóriákban:

1. HAGYOMÁNYOK

Szöveges gyűjtések / Szlová-

kiai Magyar Népzenei Adatbázis 

/ Népzenei gyűjtések adatbázisa 

/ Szlovákiai Magyar Szövegfolk-

lór Archívum / Szlovákiai Magyar 

Néptánc Adatbázis / Népi játékok / 

Kvízek / Felvidéki magyar értéktár

2. JELEK

Emlékhelyek a Felvidéken / Pub-

likációk / Folyóiratok / Rendezvé-

nyek, ünnepélyek / Csemadok fotó-

archívum / Régi fotók a Felvidéken

3. KÖZÖSSÉGEK

Csemadok szervezetek meg-

alakulása / Csemadok alapszer-

vezetek / Művészeti együttesek / 

Csemadok területi választmányok / 

Könnyűzenei együttesek / Értéktár 

Bizottságok

4. SZEMÉLYISÉGEK

Országos rendezvények ered-

ményei / A  Szövetség személyisé-

gei, kitüntetettjei / Jeles felvidéki 

személyiségek / Kézművesek adat-

bázisa

5. SZLOVÁKIAI MAGYAR 

ADATBANK (Települési adatok 

1880 és 2011 között)

Ezekbe a kategóriákba rögzí-

tett értékeket tekinti a FÉB fel-

vidéki magyar értéknek, abban a 

szellemben, hogy a települési és 

tájegységi értéket pusztán rögzíti, 

míg a magasabb szintű érték szak-

mai bírálaton esik át, amely a FÉB 

javaslata alapján jut el a magyar 

nemzeti érték, esetleg a hungari-

kum címig.

Az értékgyűjtés rendszere két 

év alatt kialakult. Értéktár bizott-

ságok működnek, alakulnak; az ér-

tékek száma gyarapodik, s  ami ör-

vendetes, emelkedik az értékőrök 

száma, a  közösségek az értékhez 

kapcsolódó rendezvényeiket szá-

mon tartják, megünneplik. Most 

már a „minden értéknek legyen 

közössége” időnek kell a való és a 

digitális világban, ennek kombiná-

ciójában megjelennie.

Pályázatok, vetélkedők, 
fi atalok bevonása

Tevékenységünkben elsődlege-

sen a fi atalokkal (iskolákkal) való 

együttműködésre törekszünk, hisz 

ők lesznek azok, akik átveszik a sta-

fétát, és válnak elhivatottá az érték-

tár mozgalomban.

FELVIDÉKI ÉRTÉKŐRZŐK 

VETÉLKEDŐ ÁLTALÁNOS ÉS 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK (2016)

2016 novembere és 2017 janu-

árja között 24 hattagú csapat vetél-

kedett, majd az elért eredményeik 

alapján 17 csapat vett részt a dön-

tőben. Az eredmények: 32 szemé-

lyiség, 22 recept helyi értékként 

bejegyezve.

Csapatjáték:

A játék kiindulási pontjai: a csa-

lád, a  gazda, a  rokonság, a  kaláka, 

a szezonmunka / a focicsapat és az 

őt erősítő drukkerek.

A  játék szerkezete: kérdés-fele-

letes játéklap, Google rövidkódos 

játéklap; egy-egy személyiség élet-

útjának a feldolgozása, feltöltése a 

központi regiszterbe; tájjellegű éte-

lek bemutatása.
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Drukkerjáték:

A  feladatmegoldásban az isko-

la csapatát segítve a többi diák és 

mások is részt vehettek. Az iskola 

játéklapokat kapott, amelyeken fel-

vidéki magyar képzőművészekről 

feltett kérdések szerepeltek. A  ta-

nulók a játék megfejtése során 

(célkód: Google űrlap) kisebb aján-

dékot választhattak maguknak, és 

sorsolásban vettek részt. Ezen kívül 

egy tallért adományozhattak csapa-

tuknak, amelyet a játék megfejtése 

során választottak ki. A drukkerek 

(5025 fő) ezzel segíthették az isko-

la közösségét, csapatát a felvidéki 

döntőbe való jutáshoz.

HÉTKÖZNAPI HŐSEINK – 

ÍRJUNK TÖRTÉNELMET! 2016–

2018

Szakmai projekt az alapiskolák 

és középiskolások helytörténeti ku-

tatásai megszervezéséhez és lebo-

nyolításához. Háromtagú csapatok 

8 személyiség életét dolgozták fel.

PÁLYÁZAT AZ ÉRTÉKTÁR 

BIZOTTSÁGOKNAK 2017–2018

Közösségek foglalkoztatása 22 

részt vevő csapattal. Téma a Fel-

vidéki Település-mustra kijelölt 

adatbázisainak feltöltése: régi fotók 

(697 db), kiadványok (41 db), helyi 

értékek (245 db), további kiadvá-

nyok (42 db), adatkiegészítések (22 

db) – összesen 1005 adat.

Irány a Macskarév – tár-
sasjáték az értékekről

Mit is gerjeszthet az egymás-

ra rakódó kisebb játékok sora? Az 

adatbázisaink kijuttatása, megis-

mertetése során készült több típu-

sú, gyermekeknek szóló társasjáté-

kunk, melyet a házi nyomdánkkal 

állítottuk elő.

Három játékot készítettünk elő, 

míg elérkeztünk a „nagy” játékunk-

hoz, az „Irány a Macskarévhez”:

1. a Keresem a párom párosító 

játék, amelyben a csicsói Hét vezér 

szoborpark fejedelmi szobrait pá-

rosítottuk szövegekkel,

2. a Rakj össze bennünket – ki-

sebb gyerekeknek, különböző, 

a helyi hagyományhoz kapcsolódó 

négybe vágott képeket kellett ösz-

szerakniuk,

3. Kopjafák a Felvidéken – pe-

xeso (memóriakártya) – 28 telepü-

lésről.

Ezeket a játékokat kisebb kö-

zösségekben, iskolában teszteltük, 

de nagyobb gyártást nem értek 

meg. E tapasztalatok után vágtunk 

bele az Irány a Macskarév társasjá-

tékunk megvalósításába.

A  játék célja, hogy megismer-

tesse a Csallóköz lakóit magával a 

Csallóközzel, és másoknak is me-

séljen Európa legnagyobb száraz-

földi szigetének történelméről és 

népi mondáiról. A  játékban nem-

csak az a lényeg, hogy a start mező-

ről a célig jusson az ember, de eh-

hez teljesíteni kell egy feladatot is, 

kvízkérdésekre kell válaszolni. Így 

nemcsak egy izgalmas játék része-

sei lehetnek a játékosok, de tanul-

hatnak is, hiszen a 100 darab kvíz-

kártya több játék után ismétlődhet, 

így akarva akaratlanul ragad rá a 

tudás a játékosokra. A  kártyákon 

szereplő kérdések összeállításához 

a játék megalkotóinak nagyban se-

gítségükre voltak Csaplár Benedek, 

Ipolyi Arnold, valamint a 20. szá-

zad Csallóköz-kutatója, Marczell 

Béla gyűjtései, amelyek a játék által 

még jobban megmaradnak az utó-

kor számára.

HUSZÁR LÁSZLÓ 1951-ben, Rétén született. Általános iskolát szülőfalujában végezte. 
A  szenci Magyar Tannyelvű Gimnáziumban érettségizett, majd nevelőtanárként a Co-
menius Egyetem Bölcsészettudományi Karán, 2008-ban kulturális mediátorként az ELTE 
Pedagógiai és Pszichológiai Karán végzett.
 1977-től pár év eltéréssel a Csemadokban dolgozott. 2003-ban kezdeményezője a 
Csemadok Művelődési Intézete megalakításának. A  Szlovákiai Magyar Művelődési In-
tézetnek megalakulásától igazgatója. Kialakítója az Intézet szakmai adatbázisainak. 2015 
októberétől a Felvidéki Értéktár Bizottság szakmai alelnöke. A Magyar Arany Érdemke-
reszt tulajdonosa.
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Magyarkanizsaiak kihívásai 
a délvidéki társadalmi 

és gazdasági környezet tükrében
Helyzetelemzés1

Magyarkanizsa község (Ma-

gyarországon járásnak monda-

nánk) Szerbia Magyarországgal 

szomszédos, legészakibb területén 

fekszik. Szomszédos községek ke-

letről, a  Tisza túloldalán, Török-

kanizsa, délről Zenta, nyugatról 

pedig Szabadka. Az északi oldalon 

a határ másik oldalán Csongrád 

megye, illetve Szeged található. 

Földrajzilag Bácskában található, 

de közigazgatásilag az Észak-báná-

ti körzethez van rendelve. Terüle-

te 399 km2. A  mai Magyarkanizsa 

község 1960. január 1-jén, három 

korábbi község, Magyarkanizsa, 

Horgos és Martonos egyesítésével 

jött létre.

Történelem

A  közeli vízmentes, de vízhez 

közeli területeket már a csiszolt 

kőkorszak idején embercsoportok 

népesítették be. A  Körös-patak 

vidékére érkezők állandó jellegű 

lakásokat építettek és ismerték a 

tüzet. Számosabb lelet maradt fent 

a fémkorszak felé haladva. A  gya-

kori vándorlások és migrációs fo-

lyamatok csoportjainak rövidebb 

vagy hosszabb ideig tartó helyi éle-

tének nyomait tárták fel Velebiten, 

Magyarkanizsán és Kishomokon. 

A  környéken feltárt régészeti lele-

teket a szabadkai, zentai és szegedi 

múzeumok őrzik. Az egyre élén-

külő közlekedést szolgáló földrajzi 

adottságok felértékelődtek és fon-

tossá vált a tiszai átkelőhely. Az it-

teni rév a rómaiak és barbárok köz-

lekedési vonalain is jelentős szere-

pet játszhatott, mert ide földvárat 

építettek.

Kanizsa nevével Cnesa (ejtsd 

Knesa) alakban először a Pannon-

halmi Szent Benedek-rend kolos-

torának 1093-ban készített vagyon-

leltárában találkozunk. A  vagyon-

leltár szerint a kolostor a birtokot 

még Salamon királytól kapta aján-

dékba. A leírás szerint a birtok a Ti-

sza partján fekszik, ott, ahol a Cne-

sa patak a Tiszába ömlik. A Cnesa 

– Kenesna – Canysa – Kanizsa el-

nevezések közötti történeti-föld-

rajzi összefüggést a mai Kanizsával 

azonosítják. A  Cnesa – Kanizsa 

helynév eredetét illetően a kutatás 

magyar művelői úgy vélik, hogy a 

szláv „knez” (magyarul: fejedelem) 

nőnemű, birtokos esetű formájá-

ra vezethető vissza, azaz a „kneza”, 

illetve „knezsa” annyit jelent, hogy 

„a  fejedelemasszonyé”, vagyis a feje-

delem feleségének birtoka.2

1686-ban a keresztény hadak 

(köztük magyarok és szerbek) ezen 

a napon egyesült erővel kiűzték a 

törököket Szeged és Zenta térségé-

ből. Kanizsa 1702 óta katonai sánc 

a tiszai határőrvidékben. A  török 

uralom felszámolásával Kanizsa 

is a határőrvidék része lett. Ennek 

feloszlatása után 1751-ben a Tiszai 

Korona (Kamara)-kerülethez csa-

tolták. Ebben az időben hagyta el 

nagyszámú szerb lakosság, és tele-

pült át Bánátba és Oroszországba. 

Helyükbe a Kamara 1753-tól ma-

gyar lakosságot telepít át az északi 

megyékből.3

A  történelem során a település 

többször cserélt nevet. Haszná-

latos volt a Kenesna, Neu Canisa, 

villa Canysa, Ókanizsa, Magyar-

kanizsa, Stara Kanjiža elnevezés 

is. A mai Kanjiža elnevezés mellett 

hivatalosan használható a Magyar-

kanizsa is.

1 A cikk 2018 áprilisban íródott – a Szerk.
2 Dobos János, Kanizsa múltjából, A Csönd városa, Fórum Könyvkiadó 1982.: 10.
3 Vajdasági Magyar Digitális Adattár, http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=telepules&id=19, a letöltés ideje: 2018. 

04. 17.
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Demográfi a

A  község közigazgatási köz-

pontja Magyarkanizsa a Tisza jobb 

partján terül el. A  község Tisza 

mentén fekvő települései Marto-

nos és Adorján. A községhez össze-

sen 13 település tartozik.

Település
(1981-
ben)

(2011-
ben)

Magyarkanizsa 11 687 9 696

Horgos 7 596 5 603

Martonos 2 732 1 961

Kispiac 2 445 1 794

Oromhegyes 2 105 1 741

Orom 1 903 1 400

Adorján 1 203 1 034

Tóthfalu 913 613

Völgyes 663 378

Velebit 438 278

Ilonafalu 382 246

Újfalu 297 157

Kishomok 165 94

Összesen: 32 529 24 9954

A lakosság alakulása

Az adatokból kitűnik, hogy fo-

gyóban a lakosság. A  következő 

népszámlálás adatai valószínűleg 

még sötétebb képet fognak feste-

ni az elvándorlás és a természetes 

szaporulat negatív folyamatai mi-

att. Az lakosság fogyatkozásának 

eredményei megmutatkoznak az 

iskolai beiratkozások számán is. 

Évről évre kevesebb elsős iratko-

zik iskolába. Egyre több az üresen 

álló ház. Nem mondhatjuk, hogy 

gazdátlan, hiszen valószínűleg van 

gazdája, csak külföldön él.

Nemzetiség szerint főleg ma-

gyarok lakta terület. Statisztikai 

számok szerint:

Nemzetiségi arányok5 %

Magyarok 86,51

Szerbek 8,48

Jugoszlávok 0,97

Cigányok 0,84 

2011-es adatok

A község területén a szerb mint 

államnyelv mellett hivatalos hasz-

nálatban van a magyar nyelv is.

Közösségi élet

A  közművelődés nagy múlt-

ra tekint vissza. Az első iskola 

1700-ban létesült. 1840-ben már 

működött színtársulat, 1863-ban 

könyvtár, 1867-ben pedig kisded-

óvó létesült. Itt alakult meg a mai 

Vajdaságban az egyik első óvoda. 

Az 1880-as években már működött 

tanonciskola. Ma Magyarkanizsa 

községben óvodai hálózat, bölcső-

de és napközi fogadja az iskoláskor 

előtti gyermekeket. A  községben 

három általános iskolaközpont van, 

9 településen 10 iskolaépületben 

folyik a tanítás. Magyarkanizsán 

egy középiskola van, a  Beszédes 

József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont, melyben 7 szakon 

tanulhatnak a diákok. Magyarka-

nizsán alapfokú zeneiskola mű-

ködik. A  magyarkanizsai József 

Attila könyvtárnak Horgoson is 

van fi ókja. Az 1958-ban alapított 

Munkásegyetem 1991-ben vette fel 

a Cnesa Oktatási és Művelődési In-

tézmény nevet. A modern, délvidé-

ki viszonylatban jól felszerelt, több 

funkciós színházteremmel rendel-

kező intézmény a művelődési tevé-

kenységek mellett az iskolán kívüli 

képzések és a felnőttképzési prog-

ramok megvalósítója. Horgoson is 

készen áll a felújított Művelődési 

ház. Oromhegyesen, a  gazdag ha-

gyományokat méltó helyen élteti a 

Petőfi  Sándor Művelődési Egyesü-

let. Művelődési háza van majdnem 

minden falunak. Ahol nincs műve-

lődési ház, ott vagy a faluházban, 

vagy a tűzoltó otthonban, vagy más 

közösségi épületben tudnak talál-

kozni, dolgozni a művelődési egye-

sületek.

Magyarkanizsán egészségház, 

a  falvakban orvosi rendelők állnak 

a betegek rendelkezésére. A  Szoci-

ális Központ dolgozói gondoskod-

nak a rászorulók ellátásáról. E köz-

pont mellet alapította a község a 

Magyarkanizsa Községbeli Szociá-

lis Védelmi Szolgáltató Központot 

a következő célokkal: értelmi- és 

halmozottan fogyatékosok napkö-

zijének működtetése és fejlesztése, 

a  különféle fogyatékkal élők érde-

keit védő egyesületek összefogása 

és együttműködés kialakítása, a fo-

gyatékosok helyzetének javítása, 

társadalmi beilleszkedésének elő-

segítése és a részképesség zavarok-

kal küzdő gyermekek ellátása.

4 Szerb Statisztikai Hivatal adatai
5 2011-es adatok

Oromhegyesi Faluház
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A helyi társadalmi életet gazda-

gítják a különböző ifj úsági, tűzoltó 

és nyugdíjas egyesületek is. Ezek 

székházaikat sokszor megosztva 

használják különböző civil egyesü-

letekkel, melyek közül legszámot-

tevőbbek a művelődési egyesületek. 

A  gyermekek és felnőttek szabad-

idejük hasznos eltöltésére módot 

adnak a cserkész egyesületek is.

Sportlétesítmények, sport-

egyesületek állnak rendelkezésre 

a sportolni vágyók részére. Az el-

ért eredményeket tekintve, talán a 

kajakozók és a birkózók jutottak a 

legmesszebbre.

A helyi lakosság legnagyobb ré-

sze a Római Katolikus Egyházban 

gyakorolja hitét, de ezen kívül a 

Szerb Ortodox Egyház és több ki-

sebb felekezet, egyházi közösség is 

fogadja a híveket.

Gazdaság

A történelem folyamán a mező-

gazdaság volt jellemző erre a vidék-

re. Az 1700-as évek második felé-

ben mezővárosi és révjogot is nyert 

a város. Mária Terézia kiváltságle-

vele után vásártartás és a heti piac 

is megillette. Ezek után indult fej-

lődésnek az ipar, szakmák és céhek 

honosodtak meg. A  fejlődés a ma-

gyar forradalom és szabadságharc 

éveiben torpant meg. A város 1849 

folyamán kétszer is leégett. Az írá-

sok szerint csak 110 ház maradt 

épségben. A  19. és 20. század for-

dulójára megalakult a Gazdakör, az 

Úrikaszinó, az Ipartestület. Az ak-

kori kornak megfelelően itt is létre-

hozták az Erzsébet ligetet, melyben 

megépült a Vigadó. Gőzmalmok 

létesültek, 1903-ban alapult az Első 

gőz- tégla- és cserépgyár. Az ala-

pító Grünfeld Hermann volt. Az ő 

nevéhez fűződik „Magyarkanizsai 

Csodakút Artézi Fürdő” néven, 

a gyógyfürdő megalapítása is 1913-

ban. Az olyan természeti adottsá-

gok mellett, mint az agyag, a  kő-

olaj és a hévíz megtalálható itt a 

Tisza, a csatornák, a víztározók, az 

erdőségek, a  szántók, a  rét, a  lege-

lők. 1973-ban megépült a tiszai híd, 

amely összeköti Magyarkanizsát és 

Törökkanizsát, illetve Bácskát és 

Bánátot. Szerbia és Magyarország 

között Horgosnál található a leg-

fontosabb határátkelő (a  Röszkei). 

A (magyar)kanizsai cserép, csempe 

és a horgosi-, illetve manapság in-

kább a martonosi paprika messze 

földön híres. Az egykor szintén jól 

működő női lábbelit készítő Elita 

cipőüzem és a külföldi megren-

delőnek varró Kvalitet konfekció 

üzem az újkori balkán háborúk-

nak köszönhetően piacot vesztett s 

tönkre ment. Hasonló sorsra jutott 

a söprűkészítő üzem és a fémfel-

dolgozó is. A kőolaj helyi feldolgo-

zására épült a szigetelőanyaggyár. 

A  hévíz gyógyhatására bővülnek a 

szállodai kapacitások. Mára, kü-

lönböző kategóriákba sorolva, több 

mint 700 vendégágy áll az ideláto-

gatók rendelkezésére.

Az átalakuló gazdaság, a  hábo-

rúk miatt megszűnő ipari létesít-

ményekből kieső munkaerő csak 

nehezen talál magára. A  lassan be-

induló fejlődés csak keveseknek tu-

dott munkát biztosítani, ami miatt 

fokozódott a kivándorlás.

Közösségi és kulturális 
válaszok

Kétségtelen, hogy a határon túli 

magyarságban, mely kisebbségi 

létre kényszerült, létezik egy össze-

tartó erő. A  megmaradásért küz-

dés eszköztára és intenzitása válto-

zott a különböző időszakokban és 

eltérő a tömbben és a szórványban, 

a  falvakban és a városokban. A  ti-Városháza

Dobó Tihamér Galéria
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tói Jugoszláviában, bár azt hangoz-

tatták, hogy a nemzetiségek érté-

kek, melyeket őrizni és fejleszteni 

kell, valójában egy erős kontrollal 

fenntartott békesség ült rá a közös-

ségekre. Kultúránk megmaradása 

nagymértékben köszönhető a civil 

szerveződéseknek. A  művelődési 

egyesületek voltak a civil szervező-

dés úttörői. Községünkben is rend-

re alakultak a művelődéshez köt-

hető különböző szervezetek. A  13 

településből 9-ben tevékenykedik 

valamilyen magyar kultúrát pártfo-

goló, művelő egyesület.

A  civil szervezetek legnagyobb 

kihívása a forrásteremtés. Magyar-

kanizsa községben minden évben 

pályázatot írnak ki a művelődési 

szervezetek munka, illetve prog-

ram támogatására. Ennyi egyesü-

letet, egyedüli fi nanszírozóként, 

nem tudna fentartani egy ekkora 

lélekszámú közösség. Éppen ezért 

a szervezetek kénytelenek voltak 

külső pályázati források megszer-

zéséhez folyamodni. Az erősebb 

szervezetek nemcsak szerbiai és 

magyarországi alapoknál jártak si-

kerrel, hanem sikerült nekik uniós 

forrásoktól is támogatást szerezni.

A civil szervezetek fejlődésének 

kezdetén főleg a hagyományápo-

lás volt a cél és ennek megfelelően, 

leginkább az idősebb korosztály 

köré sorakozott fel a tagság. Sze-

rencsére időben, mert egyébként 

a kulturális örökségünk nagy ré-

sze elveszett volna. Örömteli tény, 

hogy a helyben hiányzó ismerete-

ket neves vajdasági gyűjtőktől tud-

ták pótolni. Sokak segítségére volt 

(még élt) Bodor Anikó és Burány 

Béla is. A  megmentő kéz a Vajda-

sági Magyar Művelődési Szövetség 

felől is mindig készen állt, és újab-

ban a Vajdasági Magyar Művelődé-

si Intézet tudástárára is számíthat-

nak az aktivisták. A  néptánc, nép-

daléneklés és népzene délvidéki 

szemléin való részvétel a minőség 

és eredetiség fenntartásra ösztönzi 

a műfajokat művelő egyesület ve-

zetőit és tagságát.

Természetesen, nem csak a 

népművészetek ápolásából áll a 

kulturális életünk. De mindenkép-

pen azok az egyesületek voltak az 

úttörők, akik bemutatták a civil 

szerveződés hasznosságát. Közös-

ségeket formáltak – először csak a 

maguk szórakozására, később pe-

dig már a szélesebb közösségünk 

számára is.

Az egykor országos ifj úsági 

szervezet megszűnése után soká-

ig nem lehetett megfelelő aktivis-

tákat találni. A  helyi középiskola 

csak kevés számú kanizsai diákot 

iskoláz be. A fi atalok többsége más 

városokban tanul tovább, ami az-

zal jár, hogy elhagyják a települést, 

és sokan közülük a tanulmányaik 

folytatása miatt jó ideig nem is tér-

nek vissza. Csak az utóbbi időkben 

kapott életre a fi atalság. Köszönhe-

tő ez egy pár talpraesett szervező-

nek, akik megtalálták a kellő han-

got, és kellő programkínálattal áll-

tak elő. Szerencsére nemcsak Ma-

gyarkanizsán van fejlődés, hanem 

a kisebb településeken is. A  felfe-

dezett épített környezet részeként 

egy egykori szélmalom nagyszerű 

ötletet adott egy pár fi atalnak a 

Malomfesztivál megszervezésére. 

A  falubeliek lassan ráhangolódnak 

a fesztivál „zizegésére”, sőt mi több, 

úgy vélik, hogy ez is hozzájárul a 

falufejlesztéshez és a turizmus ser-

kentéséhez. Nem csoda hát, hogy a 

falu vezetése is felkarolta és támo-

gatja a rendezvényt. Az ilyen prog-

ramok csillantják fel a reményt a 

közösségek ujjászervezésére. A  he-

lyi értékeket is akkor tudjuk jobban 

felemelni, ha egy kicsit eltávolo-

dunk a mindennapok unott látvá-

nyától, és messzi utakról hazatérve 

újra felfedezzük a világunkat. Az 

egyre nagyobb elvándorlás ráveze-

tett bennünket annak fontosságára, 

Civil szervezet elnevezése Település

Adorján Művelődési Egyesület Adorján

Szőke Tisza Művelődési Egyesület Adorján

Aracs Alapítvány Horgos

Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület Horgos

Testvériség Közművelődési Egyesület Horgos

Jókai Mór Művelődési Egyesület Kispiac

Artéria Képzőművész-egyesület Magyarkanizsa

Cantilena Kamarakórus Magyarkanizsa

Cinema Filmműhely Magyarkanizsa

Generáció Ifj úsági Egyesület Magyarkanizsa

Gondolat-Jel Társulat Magyarkanizsa

Harmonikabarátok Egyesülete Magyarkanizsa

Kanizsai Kör Művészeti Műhely Magyarkanizsa

Levendula Népi Kézműves Műhely Magyarkanizsa

Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesület Magyarkanizsa

Tisza Néptáncegyesület Magyarkanizsa

Vajdasági Képzőművészeti Kör Egyesület Magyarkanizsa

Wemsical Szerbia Ifj úsági és Kulturális Egyesület Magyarkanizsa

Martonosi Helytörténeti Társaság Martonos

Testvériség Művelődési Társulat Martonos

Petőfi  Sándor Művelődési Egyesület Orom

Zengő Tájház Nők és fi atalok Kézműves Egyesülete Orom

Petőfi  Sándor Művelődési Egyesület Oromhegyes

Égig Érő Fa Népművészeti Egyesület Tóthfalu

Fehér Akác Művelődési Egyesület Tóthfalu

Aranykalász Művelődési Egyesület Völgyes
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sarnyai Károly

hogy programokat, perspektívákat 

kell nyújtani a külföldön tanuló fi a-

taloknak, hogy azok hazatérve kül-

földi tapasztalataikkal gazdagítsák 

a környezetünket. Az itteni ma-

gyarság egyébként sem nagyszámú, 

de az elvándorlás miatt különösen 

felértékelődnek a tehetséges és dol-

gozni akaró fi atalok. Hogy hazatér-

hessenek, munkát, feladatot, meg-

élhetést kell a számukra biztosítani.

Érdekes újra felfedezni olyan 

dolgokat, amelyek mellett évek so-

rán elmentünk, de látjuk, hogy más 

vidékeken viszont megbecsülést 

élveznek. Léteznek még felfedezni 

való régi dolgaink. Olyanok, me-

lyek méltán bekerülhetnek a helyi 

értéktárakba, melyek ugyan már 

nem használatosak, ódivatúak, de 

bemutatásukkal esélyt teremte-

nek a mai napok gazdagítására. 

Egyre-másra jelennek meg olyan 

rendezvények, kiállítások melyek 

a régi dolgok, szokások köré épül-

nek. Szinte minden falunak meg-

van a maga rendezvénye, mely 

tömegeket vonz. Vannak köztük 

újak, mint az oromi Malomfeszti-

vál, de hagyományosnak mondha-

tók, mint az oromhegyesi Gazdag 

Ág is. Martonoson helytörténeti 

kiállítás állítja meg a település ven-

dégeit, Tóthfaluban és Kispiacon 

tájházban gyönyörködhetünk. Még 

az olyan hagyományos rendezvény, 

mint a harminc éve folyamatosan 

megrendezett Gazdag Ág is évről 

évre sikerrel gyarapodik. Új prog-

ramelemekkel tartják fenn az idejá-

rók érdeklődését. A helyiek tudnak 

még újat hozzátenni, és így lesz a 

hagyományból élő kultúra.

Jó, ha élnek az intézmények, 

ha programok zajlanak bennük, 

és azokat látogatják az emberek. 

A  magyarkanizsai Cnesában éven-

te 18-20 ezer látogató fordul meg 

a mintegy 200 programon. Az 

intézmény működteti a helyi mű-

velődési központot. Nemcsak sa-

ját programokat rendez, hanem 

helyet és megfelelő környezetet 

biztosít más helybéli szerveze-

teknek is. Így a Cnesán kívül még 

szervezőként megjelenik 40-50 

szervezet. A  programok széles pa-

lettáján megtalálhatóak a színhá-

zi előadások, koncertek, irodalmi 

estek, ismeretterjesztő előadások, 

kiállításmegnyitók, tárlatvezetések, 

kézműves foglalkozások, néptánc-

bemutatók és fi lmvetítések. Helyi 

hivatalos színházi társulat nincs, 

de vannak fi atalok, akik színre 

visznek néha egy-egy darabot. Eze-

ket a programokat, az önkormány-

zat havi programfüzetbe gyűjt-

ve harangozza be a lakosoknak. 

A programfüzet két nyelven készül, 

és tartalmazza a Magyarkanizsán 

és a falvakban megrendezésre ke-

rülő programokat is. Természete-

sen a programajánló nemcsak az 

említett brosúrában jelenik meg, 

hanem hírt adnak róla a helyi és 

tartományi újságok is, és nem ma-

radhatnak el a honlapon való beha-

rangozások, illetve a közösségi ol-

dalak sem. A programfüzet kiadása 

nemcsak a tájékoztatás végett jó, 

hanem arra is lehetőséget ad, hogy 

Malomfesztivál

Jazz fesztivál
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sarnyai Károly

a szervezők programjaik szervezé-

sének időpontját egymáshoz tudják 

illeszteni. Így kerülhető el a kisszá-

mú közönség megosztása és növel-

hető a rendezvények látogatottsága.

A  diákkorunkból emlékszünk, 

hogy mennyire összekovácsolódott 

az osztály, mire befejeztük a tanul-

mányainkat. Ezek a kapcsolatok 

megmaradtak a mai napig. Eleinte 

az időszakos találkozók hozták ösz-

sze a csapatot, később a Facebook… 

Az utóbbi időkben alkalmunk volt 

megtapasztalni egy újabb trendet. 

Feltételezhetően az elvándorlás 

miatt, amely leginkább a munkaké-

pes lakosságot és a fi atalokat érin-

ti, megnövekedett az időskorúak 

érdeklődése az informatikai tanfo-

lyamok iránt. Nem kell ezen cso-

dálkozni, hiszen jól tudjuk, hogy a 

számítógépek, okostelefonok és az 

Internet nyújtotta kommunikációs 

lehetőségek mennyivel több esélyt 

nyújtanak a kapcsolattartás meg-

valósításában. Egy, a  „szépkorúak-

nak” szánt informatikai tanfolyam 

15 szabad helyére 90 érdeklődő je-

lentkezett. A 40 órás tanfolyamot a 

Cnesa Oktatási és Művelődési In-

tézmény szervezte a magyarországi 

KárpátHáló Egyesület támogatá-

sával. Természetesen a tanfolyam 

a világháló, az internet és a közös-

ségi oldalak használata köré épült. 

Az eredmény ennek megfelelően 

az volt, hogy az idős személyek is 

alkalmazni tudták a modern kom-

munikációs lehetőségeket. A  nem 

várt hozománya a képzésnek az 

volt, hogy a tanfolyam résztvevői 

szabad idejükben elkezdtek ösz-

szejárni, kávéházakban, cukrász-

dában találkozni. Kapcsolataikat 

most már nemcsak a valós, hanem 

a virtuális térben is ápolják, s  mi-

vel az említett támogató szervezet 

nemcsak a délvidéken szervezett 

hasonló képzéseket, hanem a Kár-

pát-medence egyéb, magyarok lak-

ta területein is, a  kapcsolatok las-

san kiszélesednek, és túlmutatnak 

a családokon, ismerősökön – míg-

nem elérnek a határokon túlra is.

Közösség és egyén 
viszonya

A  kor, amelyben élünk, az 

egyén és az egyéni érdekek domi-

nanciájától terhes. Az internet fur-

csa, „mátrixi” világba zárja azokat, 

akik nem tudják magukat megóvni 

a vélt és valós szükségletek „kat-

tintásos” teljesítésének ígéretétől. 

Rohanó világunkhoz alkalmazkodó, 

a kívánságokat abban a pillanatban 

teljesítő, szolgáltatásokhoz szokott 

egyén türelmetlenül lép be a társa-

dalmi kapcsolatok reális világába, 

és sokszor fordul el tőle csalódot-

tan. Gyermekeink nem a grundon 

játszanak egymással, hanem a ne-

ten chatelnek, virtuális kapcsola-

taikat a szobában kuporogva építik. 

A  természetes közösségek: család, 

iskolai osztály, munkahely mellett 

nehezen lépnek be a mesterséges 

közösségekbe, mint amilyenek a ci-

vil szerveződések, és ahová szabad 

választásuk által kerülhetnének be. 

Ezeket a tényeket felismerve egyre 

több szerveződés próbál magának 

tagokat, pártolókat, érdeklődőket 

toborozni a közösségi oldalak se-

gítségével. Ehhez a szemléletváltás-

hoz szükség van a tagság fi atalítá-

sára. Észrevehető a fi atalok jelenlé-

te a sikeres egyesületek munkáján.

Fontos azonban megemlíteni, 

hogy a kisebbségi lét kovácsol egy 

nagyobb közösséget is. Ez a „védel-

mi” mechanizmus, az összetarto-

zás, egy olyan környezetben, amely, 

ha nem is ellenséges, de több pon-

ton eltér a génjeinkben levő örö-

költ kultúrától. Szerencsére a Dél-

vidéken egyre fejlettebb a kisebb-

ségi érdekképviselet, amely e nagy 

közösséget támogatja és fenntartja. 

A  politikai érdekképviselet mel-

lett, mely a demokratikus módon 

megválasztott parlamenti képvise-

letet, intézményeket, a  törvényes 

jogokat és biztosítékokat jelenti, 

fontos a közösségi tudat, melynek 

ápolásában nagy segítséget nyújt 

a Magyar Nemzeti Tanács munká-

ja. A törvényekkel összhangban, az 

MNT a magyarság szempontjából 

fontos intézményeket, programo-

kat emel ki és támogat, melyek ez 

által nagyobb védelem alá esnek 

és biztonságosabb lábakon állnak. 

Ilyen kiemelt program, például az 

oromhegyesi Gazdag Ág és kiemelt 

községbeli intézmények a Cnesa és 

a József Attila Könyvtár. Ennek a 

rendszernek a hatása vitathatatlan 

az itt élők életére nézve. A  felelős-

ség is ennek megfelelően hatalmas. 

Az egyének, melyek az említett 

nagy közösség részei, ennek tuda-

Cnesa – Fő téri épület
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sarnyai Károly

tában próbálnak élni a rendszer 

nyújtotta lehetőségekkel, támoga-

tásukkal éltetve azt.

Közösségek jelene 
és jövője

Az előbbiekben ismertetett 

eredményeket csak úgy lehet to-

vább éltetni, ha az eredményes 

munka mellett sikerül meggátolni 

azokat a negatív irányzatokat, me-

lyek a közösség fogyatkozását és ér-

dektelenségét eredményezik.

A  fi atalok részvétele egy ideig 

felfelé ívelt. Új szervezők jelentek 

meg. Rajtuk talán már jelentkeznek 

az új generációt ért pozitív impul-

zusok nyomai. Azok a fi atalok, akik 

részt vettek a KMV-n (Középisko-

lások Művészeti Vetélkedője), po-

zitív közösségi és művészeti élmé-

nyekkel gazdagodva indultak újabb 

ismereteket gyarapítani. Ők új len-

dülettel tudnak másokat is motivál-

ni. Áldásos tevékenységük nyomán 

új programok jelennek meg, és a 

régiek is új köntösben, a Z generá-

cióhoz igazítva tündökölnek.

A  nyolcvanas évek közepéig 

még szocialista önkéntes ifj úsági 

táborokban küzdöttek a fi atalok a 

jövő építéséért – ma már nem csu-

pán az izmok megmozgatása, ha-

nem az alkotási vágy kiélése is fon-

tos cél, amely szakértő értelmiségi-

ek vezetésével, egy-egy kalákában 

csúcsosodik ki. A  magyarkanizsai 

járásban, Ilonafalu mellett találha-

tó az a forrás, ahol a múlt század 

elején felfedezték a helyi termálvíz 

jótékony hatását. Erről a területről 

vezette a Népkertben álló kanizsai 

Csodakút Artézi Fürdőig Grünfeld 

Hermann, a rendkívül jó víziókkal 

rendelkező üzletember a gyógyvi-

zet. A  Csodakút, vagy más néven 

– a közeli tanya tulajdonosainak 

nevéről elnevezve – a Baráthok 

kútja és környéke vált a fi atalok 

építő mozgalmának célpontjává és 

itt született kezük nyomán egy kis 

gyöngyszem, amely még az ide-

genforgalmon is lendít egy kicsit. 

A  magyarkanizsaiak mellett érkez-

tek önkéntesek Bakonyszentlász-

lóról, Kapolcsról és Budapestről, 

illetve Szabadkáról, Temerinből, 

Zentáról, Óbecséről és Felsőhegy-

ről is. A  nemzetközivé vált kaláka 

szakmai segítséget nemcsak a helyi 

építészektől kapott, hanem köszö-

netet mondhat a budapesti Ars To-

pia Alapítványnak is.

A  községben tevékenykedő 

amatőr művészeti közösségek a 

művészetek egyre több területén 

érnek el sikereket. A  kezdetben 

csak az amatőr színjátszás, majd 

a néptánc és népdal szakkörök 

álltak a művelődési életben tevé-

kenykedni vágyók részére. A  ka-

nizsai Amatőrszínház idővel több 

hivatásos színészt is adott a világ-

nak. A Tiszai Ünnepi Játékok, a Ti-

sza-mente és Észak-Bácska műked-

velő színjátszói évente ismétlődő 

nagy seregszemléjének szervezője, 

szépen lassan eltűnt. Mondhatni 

észrevétlenül. Az amatőr színielő-

adások helyét az új színházépület 

megépültével ritkuló alkalommal, 

de átvették a hivatásos színházak 

vendégszereplései. Ám ahogyan 

a virágnak nem lehet megtiltani, 

hogy nyíljék, úgy a színészethez 

vonzódók is újra meg újra csapa-

Könyvtár

Kaláka
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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sarnyai Károly

tokba, szervezetekbe tömörülnek. 

Amatőr színjátszó csoportja so-

káig működött az Ozoray Árpád 

Magyar Művelődési Egyesületnek 

is, és ma tehetségeket sorakoztat 

fel a Gondolat-Jel Társulat. Van, 

aki felvegye a stafétabotot és lehet, 

hogy még egykor ezekből a gyöke-

rekből fog kinőni egy magyarkani-

zsai színházi társulat. A Regionális 

Kreatív Műhely a „magasabb” kul-

túrát ihletett bemutatni a városka 

területén. Áldásos tevékenysége 

folytán lassan csiszolódik, fi nomo-

dik a helyiek ízlése. A Nagy József 

nyomán létrejött intézmény, kap-

csolatai révén olyan szeleteit mu-

tatja be a művészetek világának, 

amelyek helyileg nem lelhetők fel, 

és ezzel sok fi atalban indít el olyan 

gondolatot, amely azokat a kultúra 

világába sodorja.

Az Amatőrszínházzal ellentét-

ben nem veszett el egy régi, már-

már intézménnyé vált rendezvé-

nyünk, a  Kanizsai Írótábor, mely 

1952 óta fogadja a hazai és külföl-

di meghívott alkotókat, és amely a 

Kárpát-medence talán egyik leg-

nagyobb múltra visszatekintő ilyen 

jellegű rendezvénye. A rendezvény-

re mindig nagy gonddal fi gyelt oda 

a város. Szeretjük, mert a miénk. 

Sok olyan élmény fűződik hozzá, 

amelyet nem lehet már kitörölni az 

emlékezetből. Városunk Gál László 

által papírra írott díszítő jelzőjét 

is az Írótábor ihlette. Így lett Ma-

gyarkanizsa „A  csönd városa”. Sze-

rencsére a nagy múlttal rendelkező 

rendezvényre nem csak a hazajáró 

résztvevők megújuló részvétele 

jellemző. A  huszonéves generáció 

tagjai is egyre inkább kiveszik a ré-

szüket a tábori munkából. A közös-

ségünk eltökéltsége és a fi atalabb 

korosztály szerepvállalása ad re-

ményt, hogy e jeles hagyománynak 

nemcsak jelene, de jövője is van.

Amennyiben igaz, hogy a kul-

túra segít egy közösség fennma-

radásában, úgy reméljük, hogy 

nemcsak a rendezvényeknek, mű-

velődési intézményeinknek és 

szervezeteinknek van jelene és jö-

vője, de mindez érvényes a külhoni 

létre kényszerült helyi lakosságra 

is. A  településeinken él a hagyo-

mányokon alapuló, de nyitott, az 

újításokat befogadni képes, tettek-

re is kész lakosság. Az önkéntes 

munkát vállalni hajlandó emberek 

hordozói a létünk megújulásának. 

Az intézmények támogatói légköre 

biztosíthatja a lépéstartást és fenn-

maradást.

SARNYAI KÁROLY 1962. február 13-án született a szerbiai Zentán, általános és közép-
iskolai tanulmányait Magyarkanizsán végezte. 1984-ben építésztechnikusi végzettséget 
szerzett a Szabadkai Építészeti Egyetemen. Segédfűtőként dolgozott egy évet a Keramika 
Rt.-nél, majd a Magyarkanizsai Tervező Iroda Rt.-nél helyezkedett el mint építésztech-
nikus. 1989–1991 között tervezőasszisztens, 1991-től titkár. 1998-ban átkerült a Cne-
sa OMI-hoz, ahol kezdetben az Info Tv szerkesztője, 2001-től igazgató pozíciót töltött 
be, majd 2017-től titkári szerepet tölt be. Emellett 1993-ban Budapesten Felnőttképzési 
menedzser végzettséget szerzett. Az érdeklődése a 2000-es évektől kezdődően fordult a 
művelődési terület irányba: tanulmányokat folytatott a Művelődési Központok Stratégiai 
Menedzsmentje – Belgrádi Művészeti Egyetem és a belgrádi Francia Kultúrközpont közös 
szervezésében 2001–2002-ben. Emellett okleveles közgazdász végzettséget szerzett a Belg-
rádi Üzletgazdasági és Vállalkozási Főiskolán 2014-ben. 2017-től kezdődően folytat tanul-
mányokat a Lakiteleki Népfőiskolán. Társadalmi aktivtása széleskörű: 2004 és 2012 között 
a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökségi tagja, a 2007–2011 között Vajdasági 
Egészségturizmus Klaszter igazgatóbizottságának elnöke, majd 2012–2014 között igazga-
tóbizottsági tagja. A  közgyűlés alelnöke 2014-től, az Oktatási Bizottság elnöke 2012-től. 
A  Pannon Forrás Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatási Hálózat szenátusának 
tagja 2006-tól, a Felnőttképzők Regionális Hálózatának elnöke 2013-tól, továbbá a magyar-
kanizsai Forrás Család-, Egészség és Ifj úságvédő Egyesület és a Magyarkanizsa informati-
kai stratégiáját kidolgozó bizottság és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Felnőttképzési 
Stratégiáját kidolgozó csoport tagja. Több kiadvány szerkesztője, konferenciák szervezője.

Művészetek Háza

Baráthok kútja
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Innováció

Marosvécsi kastélymese
Az erdélyi Kemény Kastély közösségi színtérré válik

A Maros folyó partján, az erdé-

lyi havasok ölelésében található az 

egykori Helikon bölcsője és bás-

tyája: a  marosvécsi Kemény Kas-

tély. A  korábban pszichiátriaként 

használt épület a Kemény család 

tulajdonába visszakerülve kapott 

és hozott új lehetőségeket, remé-

nyeket: az új tulajdonosok ugyanis 

nemcsak a kastélyt, hanem a ben-

ne megtestesülő szellemi öröksé-

get is vissza szeretnék adni a kö-

zösségnek. Tóth Andrea az egyik 

örökös párjaként talált elhívatásra 

a kastély újraélesztésében, kultu-

rális-közösségi térré való alakítá-

sában.

Szabó Judit Nikoletta: Nagyon 

romantikusan hangzik, hogy egy er-

délyi kastély „úrnője” lehetsz, és úgy 

tudom, az ide vezető út is regényes. 

Hogyan kerültél Erdélybe, s hogyan 

lett belőled kastélytulajdonos?

Tóth Andrea: Született budai 

polgári család tagjaként sohasem 

gondoltam, hogy egyszer tisztelet-

beli székelyként Erdélyben fogom 

igazán otthon érezni magam. Ám 

jól tudjuk, hogy a szerelem útjai 

kifürkészhetetlenek… Erre az én 

esetem a fényes példa. Egy véletlen 

reptéri találkozás után egy erdélyi 

nemesi család leszármazottjában 

találtam meg a páromat. Találko-

zásunkkor még szó sem volt a kas-

tély visszaszolgáltatásáról, de Géza 

jóvoltából egy olyan világba csöp-

pentem, ami elvarázsolt és nagyon 

más volt, mint a budapesti rohanós, 

ideges és lélektelen világ. A  mai 

napig sem igazán értik még a köz-

vetlen környezetem, kollégáim, ro-

konaim sem, mi az, ami „fogva tart”, 

és rábír arra, hogy gyakran hetente 

megtegyem a 600 kilométert oda, 

és ugyanannyit vissza egy hétvége, 

egy ölelés vagy egy adventi gyer-

tyagyújtás miatt.

Sz. J. N.: Mit kell tudni új pát-

riádról, Marosvécsről, valamint a 

településen található Kemény-kas-

télyról?

T. A.: Az erdélyi Marosvécs a 

Görgényi és a Kelemen havasok 

között, a Maros partján fekvő 60%-

ban magyarok lakta település. Köz-

igazgatásilag még három magyar 

és két román falu tartozik hozzá. 

Bár eredetileg magyar többségű 

település, az utóbbi években olyan 

erőteljes elvándorlás folyik, hogy a 

magyar lakosság aránya drasztiku-

san csökkent, és emiatt a lakosság 

kor szerinti összetétele is nagy-

mértékben megváltozott. A férfi ak 

jelentős része külföldön keresi a 

megélhetést, és egy bizonyos kor 

felett magukkal viszik a gyermeke-

iket is – főleg a tinédzsereket és a 

fi atal felnőtteket. Jellemzően a 30-

50 év közötti hölgyek és a kisebb 

gyerekek (16 éves korig) maradnak 

itthon, így számunkra közösség-

építés szempontjából ők jelentik a 

célcsoportot.

A  Kemény család 2014 szep-

temberében kapta vissza az 1240-

ben épült, az Erdélyi Helikonnak 

otthont adó hatalmas várkastélyt. 

A  kommunizmus alatt ebben az 

épületben egy pszichiátriai intézet 

működött – nem csoda, hogy a ko-

rábbi pompának, nemesi életnek 

nyoma sem maradt az épületben. 

A  visszaszolgáltatás után minden-

hol kiürített, fehérre vagy rózsa-

színre meszelt falak, ablakrácsok és 

elviselhetetlen bűz fogadtak ben-

nünket.

Szabó Judit NikolettaSzabó Judit Nikoletta
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Innováció

Szabó Judit Nikoletta

A  feladat tehát adott volt. Ke-

mény János fejedelem és Kemény 

János báró, Erdély legnagyobb 

mecénásának öröksége újra visz-

sza kell, hogy kerüljön a kulturális 

körforgásba, és közösségi térként 

szerepet kell vállaljon a környék 

magyarjainak identitást erősítő és 

a minőségi szórakozást, tevékeny-

séget biztosító helyszínei között. 

Ez lett a küldetésünk.

Sz. J. N.: Milyen volt a fogadta-

tása a helyiek körében annak, hogy 

a kastély régi-új tulajdonosai kö-

zösségi színtérré szeretnék alakítani 

az épületegyüttest?

T. A.: E  tekintetben nem volt 

könnyű a helyzetünk. Négy éve, 

amikor a kastélyt visszaszolgáltat-

ták, a falusiak közül már csak néhá-

nyan emlékeztek a bárói családra, 

melynek tagjai annak idején rend-

kívül kedveltek voltak a helyiek 

körében. Báró Kemény János és fe-

lesége, Auguszta nagyon jó kapcso-

latban volt a falusiakkal. A  kom-

munizmus évei alatt felcseperedő 

két generáció, sajnos már nem a 

munkaadóra és jószívű báróra em-

lékezett, hanem az elnyomó, nép-

sanyargató nemesi család víziója 

élt bennük. Amikor kiderült, hogy 

tízévnyi pereskedés után vissza-

kapja a család a kastélyt, bizony 

komoly propagandaháború indult 

ellenünk. Mivel ebben az épület-

ben közel hatvan évig egy ideg- és 

elmegyógyintézet működött, mun-

kát adva helyi lakosság 90%-ának, 

ők csak annyit láttak, hogy a báró 

leszármazottjai elveszik a munka-

helyüket. Sajnos a helytelen kom-

munikációnak és a politikai inkor-

rektségnek köszönhetően az már 

nem jutott el az egyszerű emberek 

fülébe, hogy a család lemondott a 

kastélyhoz tartózó 2 hektárnyi te-

rületről, amelyen egy modern eu-

rópai szabványoknak megfelelő in-

tézet épült. Ebben a mai is működő, 

300 ápoltat ellátó intézetben a falu 

lakosságának továbbra is 90%-a 

dolgozik. Munkahely tehát nem 

szűnt meg, sőt, még bővültek is a 

lehetőségek! A  segítőkésznek egy-

általán nem mondható közegben 

kezdtük meg a munkát 2014 őszén. 

Az, hogy kinyitjuk, és közösségi 

térként fogjuk használni ezt a ha-

talmas, 4000 négyzetméteres várat, 

az első perctől nem volt kérdéses. 

Mivel az Erdélyi Helikon az egész 

nemzet öröksége, soha nem merült 

fel a családban az, hogy magánte-

rületként, zártan és csak a család-

tagok használatában legyen ez az 

épület.

Mint minden családban, nálunk 

is a hét örökös hétféleképpen gon-

dolkodik, de a közösségi haszná-

latban egyetértettek az unokatest-

vérek.

Sz. J. N.: Hogyan vágtatok bele, 

voltak-e segítőtársaitok?

T. A.: A  kezdet kezdetén min-

denki nagyon lelkes volt, és ígére-

teknek sem voltunk híján. A  régi 

„vásárhelyiek” – akik még emlé-

keztek a báróékra, és megélték a 

kommunizmus sötét bugyrait – ör-

vendtek az új helyzetnek, és sok-

sok hétvégén keresztül jöttek taka-

rítani, csinosítani az épületet. Sze-

rencsére az épület állapotával nagy 

problémák nem voltak, hiszen bár-

mennyire is fi gyelmen kívül hagy-

ták a korábbi használók például a 

műemlékvédelmi szabályokat és el-

várásokat, mégiscsak használatban 

volt a kastély. Így volt teteje, műkö-

Néptánc

Kiállításmegnyitó
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Szabó Judit Nikoletta

dő nyílászárói – szemben azzal a 

közel 300 erdélyi kastéllyal és kúri-

ával, amelyek mára már valóban az 

enyészeté lettek.

A  település kulturális ellátott-

ságáról tudni kell, hogy van ugyan 

kultúrotthon, de nincs olyan mun-

katárs, aki programokat szervezne. 

Tapasztalatom szerint ez a helyzet 

jellemzi az erdélyi települések je-

lentős részét is. Régebben a tanítók 

voltak azok, akik a falu kulturális 

mozgatórugói és „programszerve-

zői” voltak. Ma azonban már annak 

is örülünk, ha van magyar tagozat 

egy-egy faluban. Sajnos a peda-

gógusok annyira elfoglaltak, hogy 

nem érnek rá a közösségszervezés-

re. A  helyi közösségszervezés és a 

magyar kultúra ápolásának másik 

alappillérei korábban a református 

egyház és a „pap bácsi” voltak. Itt is 

komoly problémák vannak: drasz-

tikusan csökken a hívek száma, és 

a Tiszteletes Úr idejét is leköti a 

négy falu közti ingázás. A  hatal-

mas kastélyt csupán évente kétszer 

nyitották meg, így a marosvécsiek 

nem érezhették annyira a sajátjuk-

nak. Mindazonáltal bíztunk benne, 

hogy ha jól dolgozunk, és megta-

láljuk a hangot a falu közösségével, 

akkor a programjainkon lesznek 

látogatók, és a lakosok szívesen se-

gítenek majd.

Volt egy kulturális egyesüle-

tünk, amely felvállalta az épület 

és a szellemi örökség gondozását. 

A mai napig is a Kemény Auguszta 

Kulturális Egyesület adminisztrálja 

a kastéllyal kapcsolatos folyamato-

kat, és természetesen ezzel az egye-

sülettel indulunk a pályázatokon is. 

Mivel gondolnunk kell arra is, hogy 

erőnk véges, szükséges kinevel-

nünk a jövőbeli munkatársainkat. 

Idén hosszas meggyőző munka 

eredményeként a korábban nálunk 

szakmai gyakorlatát letöltő szász-

régeni középiskolás beiratkozott a 

kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem 

Kulturális Turizmus szakára. A  fi -

atalember szeptembertől ösztöndí-

jat kap az egyesülettől, hogy köny-

nyebb legyen az élete: szeretnénk 

éreztetni vele, hogy számítunk rá, 

és biztos jövőt biztosítunk neki, ha 

elvégzi az egyetemet. Reményeink 

szerint minden évben be tudunk 

majd iskolázni egy-egy fi atalt, és 

így szakmailag is biztosítjuk a fo-

lyamatosságot.

A  Magyarországon élő leszár-

mazottak, különösen Kemény 

Endre, itthon próbál szintén egy 

egyesület keretein belül segíteni. 

Kezdetben minden egyes rendez-

vényünket minimális költségve-

téssel próbáltuk megtervezni. Ezt 

a minimális forrást régi barátoktól 

„kuncsorogtuk” össze. Lelkesen 

és hittel tettük a dolgunkat. Úgy 

éreztük, képesek vagyunk bármire, 

hiszen egy évtizedes várakozás és 

reménykedés előzte meg ezt a hely-

zetet.

Ígéretekkel – ahogy monda-

ni szokás – tele volt már a padlás, 

de minimális volt a megvalósulás. 

Lassan rájöttünk, hogy csak az fog 

megvalósulni, amit következetesen 

és kitartóan végigviszünk a forrás-

teremtéstől a megvalósításig. Ez is 

egy lecke volt.

Sz. J. N.: Mivel mutatkozott be a 

közösség számára visszaadott kas-

tély?

T. A.: Kezdetben csak olyan 

programokat tudtunk szervezni, 

Román néptáncegyüttes – Néptánctalálkozó

Sajtótájékoztató – „Kapunyitás”



43

w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Innováció

Szabó Judit Nikoletta

amihez nem volt szükség komoly 

infrastruktúrára, ennek hiányát 

kreativitással pótoltuk. Az első 

nagy rendezvényünk 2014. novem-

ber második hétvégéjén a „Kapu-

nyitás” volt, amire 700 ember láto-

gatott el! Felemelő élmény volt lát-

ni a nagy tömeget, s  mindez meg-

erősített minket abban a hitünkben, 

hogy igenis érdekli az embereket a 

kastély sorsa, és szívesen vesznek 

részt az újjáélesztésében.

A  koncepciónk szerint elkezd-

tünk olyan programokat szervez-

ni, amelyeket szerettünk volna 

rendszeressé tenni, s  hagyomány-

ként vinni tovább. Így kezdődtek a 

„Ropjuk a táncot” című néptáncta-

lálkozók szervezése. Az első 2015 

tavaszán volt, s  idén ősszel már a 

nyolcadik találkozót szerveztük 

meg. Ezen a rendezvényen nem-

csak a környező települések tánc-

csoportjait hívjuk meg, hanem te-

matikusan mindig más-más megye 

táncosait invitáljuk a rendezvényre. 

Mivel igyekszünk jó viszonyt ápol-

ni a „román és roma kisebbséggel”, 

is, így ezeken a rendezvényeken 

rendszeresen fellépnek román és 

cigány néptánccsoportok is. A jövő 

évi nagy tervünk egy teljes Kár-

pát-medencére kiterjedő néptánc-

találkozó megszervezése. Minden 

elcsatolt területről hívnánk együt-

teseket, akik két napig Marosvécs-

re varázsolnák a trianoni diktátum 

előtti sokszínű kavalkádot.

Sz. J. N.: Mi a helyzet most, hogy 

telnek a napok a kastélyban?

T. A.: A  kezdeti érdektelenség 

után lassan a falusiak is megbarát-

koztak a gondolattal, hogy a „báró” 

visszatért, és kezdtek egyre többen 

megjelenni az eseményeinken. El-

sősorban a gyerekeknek szervezett 

programok voltak különösen si-

keresek: így a Töklámpás fesztivál 

és a farsangi mulatság minden év-

ben sok-sok gyereket felcsalogat a 

kastélyba. Közeledvén az Advent 

időszaka, mi is igyekszünk aktívan 

részt vállalni ebben a csodavárás-

ban. Ebben az évben már szerve-

sen sikerült beépülni helyszínként 

a polgármesteri hivatal által szer-

vezett hivatalos ünnepségsorozat-

ba. A kastélyban lesz advent utolsó 

vasárnapján a programsorozatot 

záró műsor, ahol a falu apraja és 

nagyja együtt imádkozik majd, és 

készül fel lélekben is a Megváltó 

születésére.

Ugyancsak büszkék vagyunk 

arra, hogy az „Örökségünk Őrei” 

elnevezésű programba a tavalyi év-

ben, egy szászrégeni líceum lelkes 

diákjainak és pedagógusainak jó-

voltából ez az épített örökség is ri-

valdafénybe került, és egy országos 

vetélkedő helyszíne lehetett.

Sz. J. N.: Milyen elgondolások 

mentén állítjátok össze a program-

kínálatot?

T. A.: E  tekintetben különösen 

sokat tanultunk az elmúlt években. 

„A kevesebb néha több” elv mentén 

dolgozunk: vannak hagyományte-

remtő és ma már hagyományosnak 

mondható programjaink. Ilyenek 

a néptánctalálkozók, középiskolá-

sok Helikon tábora, Ismerős Arcok 

koncert, és az állandóan megújuló 

és folyamatosan bővülő népművé-

szeti kiállításaink.

Rendszeresen tartunk könyv-

bemutatókat, dedikálásokat, de ha-

gyomány lett az Auguszta bál is.

Könyvvásár

Ismerős Arcok
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A  kastély igazán májustól no-

vemberig tudja betölteni a közös-

ségi tér szerepét, így a program-

jaink is erre az időszakra korláto-

zódnak. Mivel épített örökségként 

múzeumi funkciót is ellát az épület, 

a programkínálatunkat igyekszünk 

a nyári turista szezon igényeihez is 

alakítani. A  családi napok, hétvé-

gék népszerűek. Ezeken a progra-

mokon valóban a legkisebbtől az 

idősekig minden korosztály megta-

lálhatja a neki tetsző elfoglaltságot.

Összességében igyekszünk 

megtalálni a megfelelő egyensúlyt 

a különböző zenei, irodalmi és 

szórakoztató műsorok terén. Szer-

vezünk könnyűzenei koncerteket – 

többek között fellépett már nálunk 

az Ismerős Arcok, a Titán zenekar, 

Homonyik Sándor és Keresztes Il-

dikó is. Egyre többször fordul elő, 

hogy megkeresnek minket például 

kórusok, zenekarok, hogy szívesen 

rendeznének Marosvécsen koncer-

tet, kórustalálkozót, gyermekszín-

házi előadásokat. Az idei év talán 

legszebb estélyét is Haáz Sándor-

nak és a Szentegyházi Gyermek Fil-

harmóniának köszönhetjük. Száz 

székely népviseletbe öltözött, csil-

logó szemű és aranytorkú gyermek 

állt a Kemény Kastély udvarán épí-

tett színpadon! A  kastély ablakai-

ban és az udvaron közel 500 ember 

törölgette a meghatottság könnyeit, 

miközben együtt énekeltük azokat 

a népdalokat, amelyek minden ma-

gyar szívét megdobogtatják. A ma-

gyar és a székely himnusz együtt 

éneklésével azt hiszem, mindnyá-

jan olyan lelki örömet éltünk át, 

amely kárpótolt minket minden 

korábbi kudarcért és nehézségért.

Ez a kastély volt a helyszíne 

1926–1944 között annak a mozga-

lomnak, ami Erdélyi Helikon néven 

vonult be az irodalomtörténetbe, 

s  melyet olyan nevek fémjeleznek, 

mint Kós Károly, Nyírő József, Gr. 

Bánff y Miklós, Wass Albert, Re-

ményik Sándor, Dsida Jenő és még 

számtalan kitűnő író és költő. Min-

den évben a Helikon kapcsán ko-

moly irodalmi programokat szer-

vezünk. Ilyen például a minden 

év augusztusában megrendezésre 

kerülő Helikonista leszármazot-

tak találkozója vagy a Wass Albert 

emléknap. Nem akarjuk eltékozol-

ni azt a szellemi örökséget, amit a 

Helikon jelent, és hatalmas feladat-

nak tartjuk a mai világban irányt 

mutatni az irodalom segítségével 

a felnövekvő, sajnos egyre kevésbé 

olvasó és érdeklődő generációnak. 

Ezért szervezünk olyan tematikus 

táborokat és előadásokat, amelye-

ken próbáljuk a múlt értékeit mai 

nyelvre lefordítva átadni a fi ata-

loknak. Ezen programok fi nanszí-

rozásában sok segítséget kapunk a 

BGA-tól, illetve a csíkszeredai kon-

zulátustól is.

Az idei Mátyás király emlék-

év keretében mi is igyekeztünk 

több olyan programot is szervez-

ni, amivel bekapcsolódhattunk az 

emlékévbe. Ilyen volt például az a 

Hunyadi Mátyás Életterei című ki-

állítás, amelyet a Magyarság Háza 

jóvoltából sikerült Marosvécsen 

megrendezni. Egy egész napos 

reneszánsz nap keretében nyitot-

ta meg a kiállítást Csibi Kriszti-

na, a  Magyarság Háza igazgatója 

és kóstolhatták meg a jelenlévők 

azt a speciális Mátyás tortát, amit 

kifejezetten az emlékév tisztele-

tére készített egy paksi cukrászda. 

A  gyerekek és felnőttek egyaránt 

tanulhattak reneszánsz táncokat, 

emellett kipróbálhatták a kor harci 

játékait, és felpróbálhatták a kora-

beli ruhákat is.

Mivel a kastélykertben van 

Wass Albert hamvainak egy ré-

sze eltemetve, így adódik a feladat, 

hogy az író műveinek és szellemi 

örökségének ápolását is felvállal-

tuk. Ennek megfelelően az évfor-

dulókon, megemlékezéseken olyan 

előadókat hívunk, akik hűen tol-

mácsolják az író műveit. Érdemes 

tisztában lenni vele, hogy Romá-

niában Wass Albert még mindig 

háborús bűnös, így gyakran kerü-

lünk a helyi hatóságok látószögébe. 

Komolyzene

Fili Marosvécsen
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Szabó Judit Nikoletta

Viszont azért azt mindenképpen el 

kell mondani, hogy mi itt nem ér-

zékeljük azt a nacionalista és ellen-

séges hangulatot a románok részé-

ről, ami gyakran megjelenik a mé-

diában! Mi egyszerű lakosokként 

barátságban és békességben élünk 

velük együtt.

Sz. J. N.: Milyen forrásból való-

sul meg ez a színes kulturális élet?

T. A.: A  fi nanciális probléma 

komoly kihívás elé állít minket 

minden egyes esemény szerve-

zésénél. Kulturális Egyesületként 

próbálunk pályázni, illetve szpon-

zorokat keresni egy-egy esemény-

hez. A helyi tanács, illetve a megyei 

vezetés nehezen nyitja meg a pénz-

tárcáját, így leginkább magunkra 

és a meggyőző erőnkre számítha-

tunk. Amikor elkezdtük ezt a mun-

kát, akkor én azt mondtam Nagy 

Kemény Gézának, az örökösnek, 

hogy körülbelül 4-5 évre lesz szük-

ség ahhoz, hogy a szisztematikus 

építkezésnek eredménye legyen, 

és valóban legyenek résztvevői a 

programjainknak.

Idén az utolsó nagy rendezvé-

nyünkön, a  Castellum Alapítvány-

nyal közösen szervezett Kastélyna-

pon 740 vendég vett részt. Kicsik 

és nagyok, fi atalok és idősek. Ezen 

a gyönyörű kora őszi napon úgy 

éreztük, nagypapa és nagymama 

odafentről mosolyogva néz le az 

általuk imádott, és most újra élő, 

színesen zsibongó kastélyra.

Nagyon szeretném, ha a jövő-

ben az itthoni jó közösségfejlesztő 

gyakorlatot át tudnám ültetni Er-

délybe. Tapasztalatom szerint van-

nak olyan kollégák, akik nagyon 

szívesen közreműködnének az itt-

honi mintaprojektek kinti adaptá-

ciójában, és biztosan tudom, hogy 

nagy szükség van az anyaországi 

segítségre ahhoz, hogy megtart-

hassuk magyarságunkat és tovább-

adhassuk értékeinket a fi atalabb 

generációnak. Ezek az értékek ad-

nak nekünk tartást és önbecsülést, 

nagyon nagy szükségünk van rájuk.

Sz. J. N.: Milyen konkrét terve-

itek vannak a kastéllyal a jövőre 

nézve?

T. A.: Hosszú távú terveink 

között az első, hogy ismét az „Iro-

dalom fellegvára” lehessen Maros-

vécs, ahogy annak idején Wass Al-

bert jellemezte a helyet. Egy „össz-

irodalmi” központot szeretnénk 

létrehozni az EMÜK (Erdélyi Mű-

vészeti Központ) mintájára, ahol az 

irodalom és a színház lenne a fő-

szereplő. Alkotótáborok, konferen-

ciák, továbbképző központ és kiál-

lítótér kialakítása a tervünk, még-

hozzá úgy, hogy valóban minden 

korosztály megtalálja az őt érdeklő 

tevékenységet. Közeli céljaink sok-

kal kézzelfoghatóbbak. Szeretnénk 

minél több és változatosabb kiállí-

tást rendezni.

Mivel elsődlegesen a környék 

lakosságát szeretnénk aktivizálni, 

így tavasszal indítjuk a tankata-

lógus programot, illetve megpró-

bálkozunk egy olyan fi lmvetítési 

sorozattal, amelyet korosztályon-

ként igyekszünk tervezni. A 2019-

es év kiemelt feladata az „Öröksé-

günk Őrei – Fogadj örökbe egy mű-

emléket!” program továbbfejlesz-

tése és esetleges magyarországi 

adaptációja. Ez a programsorozat 

személyes kedvenc, hiszen mind-

azt megtestesíti, amiért négy éve 

küzdünk. Középiskolások örök-

be fogadnak egy-egy műemléket, 

aminek történelmével, szerepével, 

múltjával és jelenével ismerked-

nek hat hónapon át. Eközben nép-

szerűsítik, és egyre ismertebbé 

teszik az általuk választott épített 

örökséget. Ezzel közelebb kerü-

lünk a mai kor emberéhez, és a 

diákok is jobban magukénak érzik 

majd az eddig esetleg „halottnak” 

vélt épületeket. Nagyszerű érzés, 

ahogy élet költözik az épületekbe, 

és megható az a lelkesedés, ahogy 

ezek a sokszor megbélyegzett ka-

maszok szívvel-lélekkel küzdenek, 

hogy minél többet megtudjanak 

az általuk választott örökségekről. 

Pontosan tudják, hogy rajtuk mú-

lik az értékek továbbvitele, életben 

tartása.

Helikon találkozó, Kastélykert

TÓTH ANDREA az erdélyi Marosvécsen található Kemény Kastély kulturális program-
szervezője. Magyarországon közel harminc évig dolgozott főként színházi és zenei terüle-
ten, mielőtt rátalált hivatására.

SZABÓ JUDIT NIKOLETTA a Nemzeti Művelődési Intézet kommunikációs csoportveze-
tője. Intézményi kommunikáció szervezése területén a Budapesti Művelődési Központban 
és a Nemzeti Művelődési Intézetben tett szert komoly tapasztalatra, de saját vállalkozásá-
ban is teljesített marketingszervezői, valamint szöveg- és cikkírói megrendeléseket. 2002 
óta publikál különböző sajtóorgánumokban kultúra és életmód témában.
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Horváth ZoltánHorváth Zoltán

Digitális kultúra hagyományos 
közösségi térben

Miközben a közösségi műve-

lődési szakma igyekszik a hagyo-

mányos értékeinket feltárni, meg-

menteni, bemutatni, továbbadni, 

addig iszonyatos sebességgel épül 

ki egy másik világ az online térben, 

amely sajátos szabályrendszerrel, 

normákkal, ugyanakkor kulturális 

értékekkel és közösségekkel is ren-

delkezik.

Rab Árpád szerint mára a di-

gitális kultúra már nem a hagyo-

mányos kultúra mellékterméke, 

hanem „a  gazdasági, társadalmi 

és kulturális élet alapvető formáló 

ereje”. (2012. 280. o.) Gyökereink 

ápolása mellett a közművelődés 

mindig is elől járt az új irányok, 

utak feltárásában, a  kulturális 

progresszióban. Igaz mindez a 

digitalizáció hajnalára is, amely 

hazánkat a rendszerváltás előtt 

érte. A  művelődési házak voltak 

az elsők, amelyek számítógépes 

kiállításokat, bemutatókat szer-

veztek, amelyek először rendelkez-

tek ilyen eszközökkel, és amelyek 

először biztosítottak lehetőséget 

az informatikai ismeretek elsajá-

títására szakkörök és tanfolyamok 

keretében. A  technológiai forra-

dalom mára azonban elrobogott a 

kulturális szakma mellett, amely 

addig ugyan eljutott, hogy képes a 

közönségkapcsolati, valamint mar-

ketingmunkában már használni 

(legalább alapszinten) a  web által 

kínált lehetőségeket, de a netkul-

túra tartalmi elemeire eddig még 

igencsak kevés fi gyelem fordult 

(a  kivételek egyike például Mol-

nár Szilárd írása a SZÍN Közösségi 

Művelődés 2017. novemberi szá-

mában, melyben az online szerve-

ződő közösségekről ír).

A  digitális kultúra mára sok-

kal több, mint kezdetben volt, ti. a 

hagyományos kultúra dokumen-

tálása. Az alárendelt szerepből a 

szélessávú internet, valamint az 

okoseszközök elterjedésével önálló 

kulturális ágazattá vált. (Rab, 2012. 

283–284. o.) Magyarországon ez a 

fordulat 2005 után következett be, 

ekkor kezdtek elterjedni a web2-es 

platformok is. (uo. 282. o.) Az ifj ú-

ságkutatók már ekkor fi gyelmeztet-

tek, hogy a fi atal korosztály 70%-a a 

hagyományos kulturális színtereket 

sohasem látogatja (Bauer és Szabó, 

2005. 71. o.), ugyanakkor számuk-

ra a kulturális identitásképzés el-

sődleges színterévé a médiatér vált. 

(Nagy és mtsai., 2014. 71–75.)

Hazánkban az internetes lefe-

dettség jelenleg 80%-os, a  felhasz-

nálók 86%-a pedig napi rendsze-

rességgel netezik. (Tófaly, 2018. 55. 

o.) Mára a fi atalok már nem igazán 

tudják elkülöníteni az online és 

az offl  ine, tehát a valóságos életü-

ket (Gardner és Davis, 2016. 130. 

o.). A  közművelődésnek ezeket az 

adottságokat kell felmérni és ehhez 

kell alkalmazkodni. A  szakmának 

szemléletváltásra van szüksége, 

hiszen a legtöbb esetben digitális 

bennszülöttként viselkedik: a  di-

gitális tér veszélyeivel, illetve elő-

nyeivel egyszerre kell foglalkoznia. 

Tudható, hogy a megnyerni kívánt 

célcsoportok mennyi időt töltenek 

online, ám legtöbb esetben ennek 

előnyeit nem látja át a közkultu-

rális szakma, holott fontos szere-

pe lehetne abban, hogy ebben az 

óriási hipertérben az egyének és a 

közösségek eligazodjanak, hiszen 

rengeteg lehetőséget is kínál a di-

gitális világ azokon a területeken, 

ahol a közösségi művelődésnek is 

feladata van: tömegek tanulnak 

nyelveket a Doulingo alkalmazás-

sal, a  legkülönfélébb tudásokat 

sajátítanak el a YouTube tutori-

al videóinak segítségével, sokkal 

több ismerethez jutnak a világról 

az Instagramra feltöltött fényké-

pek segítségével, mint egy műve-

lődési ház vetítettképes előadásán. 

A  közművelődés azonban e tekin-

tetben lemaradásban van. A  szak-

ma, amelynek feladata lenne a vi-

lágban való tájékozódás, valamint 

az életen át tartó tanulás segítése, 

sokkal kevesebbet tud a digitális 

térről, mint az az ifj úsági korosz-

tály, amelyet támogatnia kellene. 

Pedig a digitális és a hagyományos 

kultúra összekapcsolására óriási 

igény van. Az Y és a Z generációk 
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nagyon is vonzódnak a kulturális 

tartalmakhoz, és kifejezetten von-

zódnak a közösségi aktivitáshoz 

(Nagy és mtsai., 2014. 485. o.), rá-

adásul a web2 már kifejezetten az 

online tér közösségi ösztönzését 

segíti elő. (Fehér, 2016. 66–71. o.) 

Ezt a pedagógiai terület jóval előbb 

felismerte és korábban elkezdte 

kidolgozni azokat a módszereket, 

amelyekkel a digitalizációt bekap-

csolhatják munkájukba. (Benedek, 

2013.) Esettanulmányomban azt a 

törekvést és módszertant kívánom 

bemutatni, amelyet az AGORA 

Szombathelyi Kulturális Központ-

ban kezdtünk el három éve a digi-

tális kultúra hagyományos közös-

ségi térbe kapcsolásával.

Megosztók beszélgetés-
sorozat

A  fentieket felismerve első lé-

pésként egy feltáró munka vált 

szükségessé. Tájékozódni kellett 

arról, hogy Szombathelyen, illetve 

Vas megyében kik azok az online 

térben aktív személyek, akiknek 

munkássága megismerésre, illetve 

bemutatásra érdemes. Ezt a mun-

kát úgy kívántuk elvégezni, hogy az 

egyben már egy közösségi program 

is legyen. Így került sor a „Meg-

osztók” című beszélgetéssorozat 

megvalósítására. A  cím szimboli-

kus, hiszen a megosztás a digitális 

térben – elsősorban a közösségi 

médiában – gyakran használatos 

fogalom, de azt is jelzi, hogy a téma 

esetleges elfogadottsága még nem 

teljeskörű.

Célunk tehát a helyi blogerek, 

fotóblogosok, videóblogosok segít-

ségével a digitális kultúra megisme-

rése, feltárása, beemelése hagyo-

mányos kulturális térbe, konkrétan 

az AGORA Szombathelyi Kultu-

rális Központ által működtetett 

AGORA–Művelődési és Sportház-

ba. Az eddig megvalósult alkalma-

kat az alábbi táblázat foglalja össze:

Első alkalommal, 2016. április 

5-én RandomLevi (Kovács Leven-

te) volt a beszélgetőpartnerünk. 

Az akkor 13 éves fi ú egy súlyos 

betegségben, a  vérzékenység egy 

ritka fajtájában szenved. Addig 

mindene a futball volt, ám a be-

tegsége következtében elhízott, és 

abba kellett hagynia a sportot. Új 

elfoglaltságot talált magának: lét-

rehozta saját YouTube csatornáját1, 

ahova otthonról is tudott videókat 

felölteni. A  kamaszkor változásait 

megélő fi atal, akinek betegségével 

is meg kellett küzdenie, egészség-

ügyi problémáiról is sokat beszélt a 

csatornán, így dolgozva fel azokat. 

Levente bemutatása ezek alapján a 

testi és lelki egészség megőrzésé-

nek is kiváló példája lett.2 Április 

19-én a Kritizátor című, helyi szer-

kesztésű (főként fi lmes) blog3 mű-

ködtetői voltak vendégeink, akik 

azóta is rendszeresen szerepelnek 

az Index.hu blogketrecében, illetve 

az Index2.0-n. Május 3-án a Vak-

Vagány blog4 szerzőjével, Horváth 

Nikivel beszélgettünk, aki szintén 

egy ritka betegségben szenved, 

amelynek következtében elvesztet-

te látását. Akaraterejének köszön-

hetően Szombathelyen kommu-

nikáció szakos diplomát szerzett, 

írott blogját pedig egy látássérültek 

számára fejlesztett szoftver segít-

ségével tudja működtetni. Szintén 

egyedi a répcelaki sWeDid csapat5 

Megvalósítás ideje Alkalmak száma Témakörök

2016. tavasz 5 alkalom
Bloggerek, videóbloggerek, illetve egy 
podcast bemutatása

2016. ősz 5 alkalom Floggerek, instagramosok bemutatása

2017. tavasz 5 alkalom Youtuberek bemutatása

2017. ősz 2 alkalom
Tematikus blogok bemutatása (könyves 
blogok; helytörténeti blogok)

1 RandomLevi videócsatorna: https://www.youtube.com/channel/UC9W-Q77BZljqQjVMIjftwcg (A  cikkben hivatkozott ol-
dalak letöltése 2018. november 14-én történt meg.)

2 Kovács Levente azóta a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium mozgókép- és animációkészítő szakos diákja
3 https://akritizator.blog.hu/
4 https://vakvagany.cafeblog.hu/
5 Videóik elérhetősége: https://www.youtube.com/user/lennoxasaki

Megosztók – Beszélgetés Random Levivel
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tevékenysége, akik svédelt6, azaz 

szándékoltan barkács módszerrel, 

kartondíszletek és olcsó jelmezek 

között készítik el a hollywoodi fi l-

mek előzeteseinek utánzását. Mun-

kájuk ugyanakkor rendkívül nagy 

precizitást és csapatmunkát igé-

nyel, így több amerikai fi lmrendező 

és sztár is megosztotta videóikat 

saját twitter oldalán. A  csapat ve-

zetőjével, Varga Ákossal május 17-

én beszélgettünk. Az évadot végül 

május 31-én Maszi (Horváth Esz-

ter) zárta, aki blogot7 és podcastot 

is szerkeszt.

A  következő félévben fotóblo-

gosokat (fl oggereket) mutattunk be, 

akik – nagyrészt az Instagramon 

– olyan oldalakat működtetnek, 

amelyekre művészi igényességű 

fotók kerülnek fel. 2016. október 

4-én Buús Viktória8, október 18-án 

Csáki Ivett9, október 25-én Zergi 

Bori10, november 8-án Hornyák 

Emőke11, végül 2017. január 17-én 

Mák Dóri12 csatornájáról beszél-

gettünk.

2017 tavaszán helyi youtube-

reket láttunk vendégül, akik több 

ezer, sőt több tízezer feliratkozóval 

is rendelkeznek. Horváth Iza csa-

tornája13 elsősorban konspirációs 

teóriákkal foglalkozik (április 4.), 

a  szentgotthárdi Blitch csapata14 

fi atalos témákra fókuszál (április 

11.), Pempi15 paródiavideókat ké-

szít (május 2.), Bolla Péter speciális, 

BMX biciklis csatornát16 működtet, 

ahova a témához köthető tutorial 

videók is felkerülnek (május 16.), 

Hindi Fatima17 pedig énekes, vala-

mint gasztrovideó oldalt működtet 

(május 30.). Érdemes megemlíteni 

az évad plakátját, amelyhez a You-

Tube felületét vettük alapul. Az 

összes információt úgy helyeztük 

el a beszélgetésekről, ahogy azt a 

videómegosztó csatorna arculata 

lehetővé teszi. A  fi atalok számára 

a plakátunk így fi gyelemfelkeltő és 

izgalmas lett.

A  Megosztók című program-

sorozat 2017 őszén zárult, amikor 

tematikus blogokra fókuszáltunk. 

Október 9-én a könyvesblogok té-

makörét jártuk körül Waldinerg 

Dóra online naplója18 és a Könyv-

mentő19 című játékos oldal segít-

ségével. November 27-én pedig a 

helyi értékeket feltáró helytörténe-

ti blogokkal foglalkoztunk Orbán 

Róbert20 és Kuglics Gábor21 segít-

ségével.

A  beszélgetéseken alkalman-

ként átlagosan 30-40 érdeklődő 

vett részt, ám több alkalommal 

a digitális lehetőségeket kihasz-

nálva, élő Facebook-közvetítéssel 

sokkal szélesebb körhöz is sikerült 

eljutnunk (a  bevezetőben említett 

állítás, mely szerint a digitális és a 

valós tér összemosódik a fi atalok 

számára, így igazolódik be, hiszen 

az online térből a hagyományosba 

6 A svédelt videók mozgalma Michel Gondry 2008-as Tekerd vissza, haver! című fi lmjét követően indult el. A cselekmény sze-
rint Jerry egy erőmű szabotálása közben bemágneseződik. Másnap a videotékában, ahol legjobb barátja, Mike a rátermettsé-
gét bizonyítja szabadságon lévő főnökének, mágnesességének köszönhetően letörli az összes videokazetta tartalmát. Mike és 
Jerry a csőd elkerülése érdekében újraforgatják a törölt kazetták tartalmát Jerry roncstelepén. Legnagyobb meglepetésükre 
az úgynevezett svédelt fi lmek bombasikert aratnak. A fi lmben látható újra forgatásokat aztán valóban többen elkezdték meg-
valósítani.

7 https://maszi.cafeblog.hu/
8 https://www.instagram.com/buusviktoria/
9 https://www.instagram.com/cangajo_ivi/ és https://cangajo.blogspot.com/
10 https://www.instagram.com/borcsaphoto/ és https://borcsaphoto.com/
11 https://www.instagram.com/zsizsla/
12 https://www.instagram.com/mak_dori/
13 https://www.youtube.com/channel/UCYoUxki1KcPKPrahRPiXgfg
14 https://www.youtube.com/channel/UCatUVGFTuIharfQ3tMAOFLQ/videos
15 https://www.youtube.com/user/PempiHD
16 https://www.youtube.com/user/djocsika
17 https://www.youtube.com/channel/UCQUIaRTYQJWnrHEYgQKEbtA
18 http://ittvalahol.blogspot.com/
19 http://konyvmento.bplaced.net/
20 http://szombathelyisetak.blogspot.com/
21 https://kugi.blog.hu/

Swedid eredeti és svédelt kép
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átemelt beszélgetés egyből vissza-

került az internetre). A programot 

fokozott médiaérdeklődés is kí-

sérte: a  helyi nyomtatott és elekt-

ronikus médiumok, rádiók folya-

matosan beszámoltak a beszélge-

tésekről. Érdemes kiemelni, hogy 

maguk az alanyok is reklámhordo-

zók, hiszen nagyszámú követőkkel, 

feliratkozókkal rendelkeznek. Saját 

csatornáikon keresztül mindenki 

előzetesen is ajánlotta az esemé-

nyeket, és többen utólag is beszá-

moltak róla.

Youtuber találkozók

Részben a Megosztók hatására 

2017 elején egy Facebookos zárt 

csoportként létrejött a „Szombat-

hely youtuberei” közösség, mely-

nek a megye más településeiről is 

lettek tagjai. Mára a csoport több 

mint 70 tagot számlál, nagyrészt 

olyanokat, akik aktívan üzemel-

tetik saját YouTube oldalukat. Az 

online közösségen belül azon-

ban csakhamar felmerült az igény 

arra, hogy a digitális világon túl 

személyesen is találkozzanak egy-

mással. Az AGORA Szombathelyi 

Kulturális Központ nyitottságának 

köszönhetően 2017. novembertől 

kezdődően (a  nyári időszakot le-

számítva) kéthavonta találkoznak a 

helyi youtuberek az AGORA–Mű-

velődési és Sportházban. A  beszél-

getések kötetlenek, ám olykor sor 

kerül tematizálásra is. Az esetek 

levezetői cserélődnek a videósok 

között, azonban animátori segítő-

ként az AGORA közművelődési 

szakembere is jelen van a találko-

zókon. A  youtubereknek lehető-

sége van bemutatkozni a többiek 

számára, a  csoport pedig egymást 

segítő, támogató öntevékeny kö-

zösségként működik. A  nyilvá-

nosan meghirdetett alkalmakra 

megjelennek a „rajongók” is, akik 

legtöbb esetben aktívan nem is 

vesznek részt a csoportmunkában, 

beszélgetésekben, ám szeretnének 
Megosztók – Helytörténeti blogok, a képen Horváth Zoltán szervező, 
Orbán Róbert és Kuglics Gábor bloggerek

Megosztók – Youtuberek plakát
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olyan youtuberekkel találkozni, 

akiknek a csatornáit követik. So-

kak számára valószínűleg nehezen 

felfogható, hogy egy helyben élő 

tizenéves videós is milyen óriási 

elérést és követőszámot tud pro-

dukálni. Ha őket a közösségi mű-

velődés szakma képes megnyerni, 

akkor több tízezer fi atalt (és az 

idősebb generáció tagjai közül is 

sokakat) tudunk rajtuk keresztül 

elérni, ráadásul olyan rétegeket, 

akiket a hagyományos módszerek-

kel (plakátok, meghívók, napilapok 

programajánlói) egyszerűen képte-

lenek megszólítani.

#HasTag közösségi 
főzés

A  digitális kultúra hagyomá-

nyos közösségi térbe emelésére 

számtalan lehetőség jöhet szóba. 

2018-ban az AGORA–Művelődé-

si és Sportház látványkonyháját 

kezdtük el használni erre a cél-

ra. A  konyhát a gyermekszakági 

területen dolgozó kollégák eddig 

családi rendezvényeken, valamint 

óvodai, iskolai csoportok fogadá-

sára tették látogathatóvá. A  teret 

a funkciójának megfelelően, ám 

a felnőtt korosztály számára ki-

nyitva egy új programsorozattal 

kezdtük el használni. Szerettük 

volna, ha a sütés-főzési alkalmak 

nem bemutató jellegűek, ahol az 

érdeklődők passzív befogadókként 

vannak jelen, hanem aktív résztve-

vői az eseményeknek, és közösségi 

módon zajlik a program. A meghí-

vott szakácsokat arra kértük, hogy 

vonják be az érdeklődőket, így a 

résztvevők is pucolják, aprítják a 

hozzávalókat, felügyelik a serpe-

nyőket, fűszereznek, vigyáznak, 

hogy oda ne égjen az étel. A  digi-

tális világ beemelését már a prog-

ramsorozat címében is jelezzük, 

felvállalva, hogy a hashtag22 jelre 

refl ektáló #HasTag szójátékot az 

idősebb korosztály nem fogja fel-

tétlenül érteni. Az online kultúra 

megjelenik vendégeinkkel is, hi-

szen olyan helyi szakácsokat hív-

tunk meg, akik egyúttal gasztro-

blogot vezetnek. A  sorozat így 

többszörös tudásátadó alkalom 

lett: miközben új recepteket, kony-

hai praktikákat tanulhatnak meg a 

résztvevők, az idősebb korosztály 

a digitális világgal is ismerkedhet, 

hiszen a közösségi főzés alatt az 

aktuális blogokról is beszélgetünk, 

miközben projektor segítségével 

ki is vetítjük, interaktívan megmu-

tatjuk azokat.

A  sorozatot 2018. október 18-

án kezdtük el. Vendégünk Steff el 

Csaba szakács, az Őrülten Jó Ételek 

blog23 szerzője volt. November 20-

án Papp-Felber Anita a Gazt-evő 

blog24 szerzője és Kalmár Dóri sza-

kács, a Konyhafőnök című televízi-

ós műsor korábbi szereplője, majd 

december 11-én Zsampach Lilla, 

a  La Marea Bistro25 háziasszonya 

vesz részt a programban. Az érdek-

lődés kezdetektől óriási, és sajnos 

vissza kellett jó pár regisztrációt 

utasítani annak érdekében, hogy a 

közösségi aktivitás az eredeti ter-

vek szerint megvalósulhasson.

22 Hashtag: digitális címke, ami a közösségi médiában közzétett tartalmak jobb kereshetőségét segíti, jele: #
23 http://orultenjoetelek.blogspot.com/
24 http://www.gaztevo.hu/
25 https://www.instagram.com/lamareabistro/

YouTuber találkozó
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A  fent megvalósított progra-

mokkal erős kapcsolat alakult ki 

az intézmény, valamint a digitá-

lis kultúra és közösségek megyei 

résztvevői között, így a fentieken 

kívül több más rendezvényünkbe 

sikeresen tudtuk őket bekapcsolni 

megnyerve őket a hagyományos 

közösségi művelődésnek is. Terve-

ink között szerepel a jelenlegieken 

túl új tevékenységek elindítása: 

workshopok, bemutatkozó napok, 

tudásátadó alkalmak. Hiszünk 

benne, hogy a digitális világhoz 

köthető aktivitások további helyi 

generálása utat kínálhat a közmű-

velődés és az online kultúra össze-

kapcsolásához.

#HasTag közösségi főzés

#HasTag - Steff el Csaba szakács mellett Geosits Judit és Horváth Zoltán szervezők

HORVÁTH ZOLTÁN művelődésszervező, okleveles alkalmazott nyelvész, okleveles 
andragógus. Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ közművelődési szakembe-
re. Független dokumentumfi lmesként több mint 60 nemzetközi és hazai díjat nyert el. 
A  honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért a Honismereti Szövetség 
elismerésében részesült. Számos civil, szakmai és érdekvédelmi szervezet tagja. Évek óta 
elnökségi tagja a Magyar Film és Videó Szövetségnek, valamint a Szombathelyi Szépítő 
Egyesületnek. Érdeklődési és kutatási területéhez tartozik a művelődéstudomány, a  fel-
nőttképzés, a fi lmtudomány is.

Felhasznált irodalom

1. Bauer Béla és Szabó And-

rea (2005): Ifj úságkutatás 2004 

– Gyorsjelentés. Mobilitás Ifj ú-

ságkutató Iroda, Budapest

2. Benedek András (szerk.) 

(2013): Digitális pedagógia 2.0. 

Typotex, Budapest

3. Fehér Katalin (2016): Digi-

talizáció és új média. Akadémiai 

Kiadó, Budapest

4. Garner, Howard és Davis, 

Katie (2016): Személyes identi-

tás a mobilalkalmazások korá-

ban. In: Nagy Ádám és Oross 

Dániel (szerk.): Ifj úságügy – 

Szöveggyűjtemény II. UISZ Ala-

pítvány, Budapest.

5. Molnár Szilárd (2017): Az 

online terek közösségszervező 

ereje. SZÍN Közösségi Művelő-

dés. 22. 5. sz.

6. Nagy Ádám, Bodor Ta-

más, Domonkos Tamás és 

Schád László (2014): Ifj úságügy. 

ISZT Alapítvány–Enigma 2001 

Kiadó

7. Rab Árpád (2012): Az 

újmédia és a digitális kultú-

ra nemzedéke: virtuális terek, 

digitalizált hétköznapok. In: 

Nagy Ádám és Székely Levente 

(szerk.): Negyedszázad – Ma-

gyar ifj úság 2012. Inrenis Ifj ú-

ságszakmai Műhely–ISZT Ala-

pítvány–Excenter Kutatóköz-

pont–Új Ifj úsági Szemle Alapít-

vány, Budapest

8. Tófalvy Tamás (2018): 

Minden egyben Tibi atyától Ka-

sza Tiborig. Médiakutató. 19. 

1. sz.
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Felvidéki látóúton 
az Agorák munkatársai

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

módszertanában fontos szerepe 

van a tapasztalati tanulásnak. Ez-

zel a módszerrel évek óta hasznos 

szakmai tapasztalatokhoz, élmé-

nyekhez juthatnak a résztvevők, 

közművelődési szakemberek, tele-

pülésvezetők egyaránt.

2019 szeptemberében ezúttal 

háromnapos nyugat-felvidéki kör-

útra hívtuk az agora típusú intéz-

mények vezetőit és szakmai mun-

katársait. A  csoportot a Nemzeti 

Művelődési Intézet vezetői kísér-

ték. Az agora típusú intézmények 

Magyarországon egy közművelő-

dés-fejlesztési program keretében 

valósultak meg európai uniós és 

helyi önkormányzati támogatások-

nak köszönhetően 2015-re. Mára 

elmondhatjuk, hogy az így kiala-

kított 15 városi, többfunkciós fel-

adatellátó a hazai közművelődés 

csúcsintézményévé vált. Komplex 

tevékenységük és szakmai szolgál-

tatásaik okán példamutató szere-

pük van térségi, sőt Kárpát-meden-

cei szinten egyaránt. Ezért a Nem-

zeti Művelődési Intézet számára 

kiemelten fontos, hogy az agorák 

vezetői, munkatársai szakmai to-

vábbképzéseken, tartalmas tapasz-

talatcseréken vegyenek részt.

A  26 fős csoport első állomása 

az Észak-Komáromi Városi Mű-

velődési Központ volt, ahol Var-

ga Anna igazgató asszony a város 

Tiszti Pavilonjának Dísztermében 

fogadott minket, ahol tájékoztatást 

kaptunk annak működtetéséről, 

kihasználtságáról, majd a Művelő-

dési Központ épületében folytat-

tuk tapasztalatcserénket. Igazgató 

asszony kiemelte az 1989-ben bir-

tokba vett épület óriási színház-

termének kihasználtságát és a vá-

rosi nagyrendezvények – a Jókai 

Napoknak és a Lehár Fesztiválnak 

illetve Énekversenyeknek – fontos-

ságát, nemzetközi, főként magyar-

országi hatókörét. A tájékoztatóból 

is érzékelhettük, hogy a 34 ezer 

lakosú város megőrizte a magyar 

kultúrában betöltött vezető szere-

pét a régióban, annak ellenére is, 

hogy jelenleg már csak a lakosság 

fele magyar nemzetiségű.

Ezt követően a 700 lelkes Mar-

tos községre látogattunk, ahol Ke-

szeg István polgármester úr foga-

dott minket. A  majdnem tisztán 

magyar település népi kultúrája, 

hagyománya, népzenei öröksége 

méltán ismert és különleges érték 

az egész Kárpát-medencében. Pol-

gármester úr nem elfogulatlanul 

beszélt a település gazdag kultu-

rális örökségéről, hiszen maga is 

népi táncos közösségszervezőből 

lett településvezető. Hallhattuk 

a Feszty Árpád Művelődési Park 

jelentőségéről, annak továbbfej-

lesztési elképzeléseiről, a  martosi 

Észak-Komáromi Városi Művelődési Központ
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népfőiskola elindításáról. Utóbbi-

hoz szorosan kapcsolódott Gubik 

László tájékoztatója, aki a Martosi 

Szabadegyetemről és az Eszterházy 

Akadémia elindításáról, terveiről 

beszélt. Gubik László, a  Via Nova 

Ifj úsági Csoport elnöke és az Aka-

démia alapítójaként kiemelte, hogy 

nem véletlen, hogy erre a telepü-

lésre esett a szervezők választása, 

hiszen a felvidéki magyar kultúra 

egyik meghatározó települése ez 

az apró, de annál gazdagabb köz-

ség. Az Eszterházy Akadémia min-

taprogramként szolgálhat minden 

közösségért tenni akaró szakember 

számára, hiszen példaértékű annak 

közéletre nevelő tematikája, komp-

lex, ösztöndíjas rendszere.

Martosról Dunaszerdahelyre 

utaztunk. A  22 ezer lakosú város 

tartja 80%-os magyar többségét, 

így közművelődési feladatellátá-

sa szintén fontos szerepet tölt be 

a magyar nemzeti kultúra szem-

pontjából. Először a Csaplár Bene-

dek Városi Művelődési Központba 

(www.vmkds.sk/hu) látogattunk, 

ahol Ibolya Ildikó igazgató asz-

szony és munkatársai vártak min-

ket. Megállapíthattuk, hogy az 

intézmény tevékenysége teljes 

összhangban van szlogenjével: 

„A  kultúra minden színe”. Valóban 

színes, széleskörű közművelődé-

si feladatellátást tapasztalhattunk 

meg, hiszen a gyermek és családi 

programoktól kezdve a művészetre 

nevelésen, a  helyi értékek bemuta-

tásán keresztül a városi nagyren-

dezvényekig minden a tevékenysé-

gük részét képezi. Több tucat helyi 

közösségnek, művészeti csoport-

nak adnak helyet és lehetőséget 

az intézményben megvalósuló ér-

tékközvetítésre. Bábszínház, szín-

ház, valamint tánc és egészséges 

életmódra ösztönző csoportok is 

működnek a művelődési központ 

háttértámogatásával.

A  Szlovákiai Magyar Művelő-

dési Intézet dunaszerdahelyi szék-

helye volt a következő állomásunk. 

Itt Huszár László igazgató úr volt 

a házigazdánk, aki éppen ez év 

márciusában vehette át a felvidéki 

magyarság identitásának és hagyo-

mányainak megőrzéséért, kultúra-

szervező tevékenysége elismerése-

ként a Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetést. Megtudhattuk tőle, 

hogy a felvidéki értékfeltáró mun-

kát immár évtizedek óta végzik, és 

– haladva a kor követelményeivel – 

mindig a legkorszerűbb technoló-

giát alkalmazták a magyar kultúra 

tárgyi emlékeinek, hanganyagai-

nak, fotódokumentációjának meg-

őrzéséhez, továbbadásához. Az 

intézet csemadok.sk honlapcímén 

elérhető adatbázisai a felvidéki ma-

gyarságnak éppannyira precíz és 

felbecsülhetetlen értékei, mint az 

összmagyarságnak.

Az intézetben megtisztelte a 

csoportot Rigó Konrád, a  Szlovák 

Állam magyar származású kultu-

rális államtitkára, aki bemutatta 

az ország kultúrpolitikájának főbb 

jellemzőit és fejlesztési elképze-

Dunaszerdahely Dunaszerdahely

Rigó Konrád, Szlovákia magyar származású kulturális államtitkára
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léseit. Többek között elmondta, 

hogy az ország történetében első 

alkalommal kerül sor a regionális 

és kisebbségi kultúra fejlesztésére 

irányuló nemzeti stratégia kidolgo-

zására. A  regionális és nemzeti-

ségi kisebbségek kultúrájának 

fejlesztésére irányuló stratégia 

elkészítése nyáron kezdődött, 

és a tervek szerint 2019 már-

ciusára készül el. Szeptember-

ben kezdődtek az ehhez kap-

csolódó régiós munkacsoport 

ülések, amelyeken a tartalmi 

kérdéseket egyeztetik a szak-

emberekkel. Ismertette továbbá 

a Kisebbségi Kulturális Alap mű-

ködését, mint új támogatási rend-

szert. A Kisebbségi Kulturális Alap 

(KKA) a  Szlovákiában élő 13 hiva-

talosan elismert nemzeti kisebbség 

kultúráját támogató közintézmény, 

amelyhez 2018-tól pályázhatnak 

az érdeklődők. Elhangzott továbbá, 

hogy a jövőben nagyobb arányú tá-

mogatást terveznek a nemzeti mű-

emlékek felújítására is.

Ezt követően Bárdos Gyula, 

a Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség (CSE-

MA DOK) elnöke köszöntötte a 

csoport tagjait. Bemutatta röviden 

a szövetség történetét, átalakulá-

sát a rendszerváltást követően, és 

kiemelte legjelentősebb közmű-

velődési feladatait. Közművelődé-

si tevékenységével többek között 

támogatja és ösztönzi a szlovákiai 

magyarság társadalmi és közmű-

velődési önszerveződését, nemze-

ti identitástudatának megőrzését, 

erősítését és kulturális hagyomá-

nyainak ápolását. A  CSEMADOK, 

Felvidéken a legkiterjedtebb, nyi-

tott, kulturális, társadalmi, érdek-

védelmi szövetségként, immár 70 

éve segíti a magyar civil társada-

lom működését, a magyar nemzeti 

kultúra életben maradását, meg-

erősítését. A  szövetség elérhetősé-

ge: www.csemadok-hu.eu

A  nap zárásaként Nagymegye-

ren, a  Plauter kúriában tartottunk 

szakmai műhelybeszélgetést. Meg-

beszéltük a napi tapasztalatokat, 

a  szakterület szlovák sajátossága-

it, összehasonlítva az anyaországi 

szakmai tevékenységgel. Majd az 

agora intézmények együttműkö-

désének lehetséges módjairól és a 

Nemzeti Művelődési Intézet part-

nerségéről folytattunk beszélgetést.

A második napon Somorja volt 

az első úti cél. A  város Csallóköz 

nyugati részén fekszik, Pozsony 

agglomerációjában, attól 20 km-

re. A  város egyre gyarapodó né-

pessége még tartja enyhe magyar 

többségét, amely nagyrészt gazdag 

kulturális életének, aktív magyar 

közösségeinek köszönhető. A  Vá-

rosi Művelődési Központ egyik 

felújított kiállítótermében fogadott 

minket az intézmény igazgatója, 

Nagy Myrtil, aki bemutatta műkö-

désüket, feladatellátásukat, széles-

körű programkínálatukat. Otthont 

adnak többek között gyermek nép-

táncegyütteseknek, a  Csalló Nép-

táncegyüttesnek, kórusoknak, ka-

marazenekaroknak, rock, dzsessz 

és blues zenekaroknak is.

Somorja – Csoportkép a Szent István-szobor előtt

Somorja – művelődési központ
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Ezt követően ellátogattunk a 

Fórum Kisebbségkutató Intézet-

be, amelynek célja a Szlovákiában 

élő nemzeti kisebbségek szakszerű 

kutatása, kultúrájuk, írott és egyéb 

emlékeik dokumentálása. Megta-

pasztalhattuk a szlovákiai magyar 

adatbank gyűjteményének gazdag-

ságát, megismerhettük szakkönyv-

tárának szolgáltatásait. A  Magyar 

Állam által is kiemelten támogatott 

intézmény sokrétű tevékenységét a 

szervezet honlapja (foruminst.sk) 

is bemutatja.

Ezután megismerhettük a vá-

ros, sőt, egész Nyugat-Felvidék ta-

lán legaktívabb magyar közösségi 

klubját, a  Mozi Clubot. A  hangu-

latos, fi atalosan kialakított közös-

ségi térben rendszeresen fellépnek 

magyar előadóművészeti csopor-

tok, zenekarok, rendszeresen szer-

veznek itt táncházakat. Ugyanak-

kor helyet adnak képzőművészeti 

tevékenységeknek és felkarolnak 

értékközvetítő közösségi kezdemé-

nyezéseket is.

Napközben indult a csoport 

tovább Selmecbányára. Az UNES-

CO műemléki városközpontot és 

a környék ipartörténeti értékeit a 

világörökség részévé nyilvánította 

már 1993-ban. A  jelentős építésze-

ti emlékeket szakaszosan újítják fel 

az egykori Magyar Királyság legje-

lentősebb bányavárosában. A  kö-

zépkorban évszázadokon át Ma-

gyarország legfontosabb ezüst- és 

aranybányái voltak itt, amelyek egy 

része a mai napig működik. Virág-

korát a 15. századtól a 18. századig 

élte a város. A  világon először itt 

alkalmaztak puskaport a bányá-

szatban, és itt jött létre 1770-ben 

a világ első bányászati akadémiá-

ja. Az oktatási intézményt 1919-

ben átköltöztették Sopronba. Az 

erdőmérnöki kar ott maradt, de a 

kohó- és bányamérnöki karokat 

1949-ben továbbköltöztették Mis-

kolcra. Az Akadémia utódegyete-

meinek hallgatói és volt diákjai a 

mai napig is őrzik és ápolják az itt 

kialakult hagyományokat, illetve 

szent városukként tisztelik és rend-

szeresen látogatják Selmecbányát. 

A  városnak számos híres szülötte, 

lakója volt, többek között itt tanult 

Petőfi  Sándor és Mikszáth Kálmán 

is, akinek számos írása a városhoz 

és környékéhez köthető. Az egykor 

virágzó magyar városban sajnos 

mára alig maradtak nemzettársa-

ink, így külön öröm volt számunk-

ra, hogy Ébert András, a  Bányá-

szati Akadémia egykori tanulója, 

a  Bányászati Múzeum nyugalma-

zott munkatársa kalauzolt minket 

a magyar ipartörténet és művelő-

déstörténet páratlan értékei között. 

Igazi közösségi emberként évtize-

dek óta aktív szervezője az anyaor-

szági és selmecbányai bányász-ha-

gyományoknak. A városban megis-

merkedtünk a már tisztán szlovák 

kulturális központtal is, amely 

főként kisebb-nagyobb kulturális 

rendezvényeket, koncerteket szer-

vez. A  világörökségi rangnak kö-

szönhetően élénk a város kulturális 

turizmusa, azonban ezen a terüle-

Selmecbánya, Főtér Selmecbánya, kulturális központ

Selmecbánya, Bányászati Akadémia



56

w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Hálózat
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ten még számos fejlesztésre váró 

feladatot kell megoldaniuk.

A  tartalmas nap után ismét 

késő estig húzódott a szakmai mű-

helymunka, amelynek keretében 

kisebb csoportokban tematikusan 

dolgoztuk ki az Agorák hatéko-

nyabb együttműködésére irányuló 

kezdeményezéseket. (A  műhely-

munkák eredményéről, akár a kez-

deményezések konkrét megvalósu-

lásról, reményeink szerint, későbbi 

lapszámunkban beszámolunk.)

A  harmadik napon az Ipolyság-

ba látogattunk. Itt, az országhatár 

menti településeken még magyar 

többség él, viszont a tendencia nem 

jó irányban halad. Először Ipoly-

szalka élő tájházához látogattunk 

(tajhazipolyszalka.sk). Az 1897-ben 

épült családi házat az Ipoly Menti 

Kulturális és Turisztikai Társaság 

2003-ban újította fel és indított el 

benne a tájházat. A  társaság azért 

jött létre, hogy megmentse és to-

vábbadja a fi atalabb generációk szá-

mára a néprajzi értékeket, a dédszü-

lők tudását, ami nekik a mindenna-

pi életet jelentette. Az elmúlt évek-

ben számos interaktív programnak, 

kézműves foglalkozásoknak, nyári 

táboroknak, tematikus osztályki-

rándulásnak adott otthont az élő 

tájház. Az aktív helyi közösség ma-

radandó élményt képes nyújtani 

az odalátogatóknak, hallhattunk 

és tapasztalhattunk is a kézműves 

tudásról, értékekről. Csoportunk 

tagjai megízlelhették a kemencében 

sült lepényt, és számos népi recept-

tel, lekvár és szörp különlegességgel 

indulhattunk tovább.

Utazásunk utolsó állomá-

sa Ipolyság városában volt, ahol 

meglátogattuk a vármegye házát. 

A Honti Múzeum és Simonyi Lajos 

Galéria vezetője mutatta be érték-

mentő, értékközvetítő tevékenysé-

güket. A település gazdag kulturális 

életét jól szemlélteti, hogy éppen 

ottjártunk előtti napokon rendezték 

meg a 37. Honti Kulturális Napokat.

Ipolyszalka, tájház
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Összegzésként megállapíthat-

juk, hogy a tanulmányút rengeteg 

információval és szakmai tapasz-

talattal szolgált a résztvevők szá-

mára. Számos, a  magyar nemzeti 

kultúra iránt elhivatott embert 

és szervezetet ismerhettünk meg, 

akik közül többel azóta már konk-

rét együttműködést alakítottak ki a 

hazai agorák munkatársai. A  felvi-

déki közművelődési munkatársak-

kal beszélgetve elmondható, hogy 

az országos és települési szintű 

közművelődési feladatellátás szlo-

vákiai rendszere, jogszabályi hát-

tere hiányos. Mind a szakemberek 

képzését, továbbképzését illetően, 

mind az egységes módszertani 

szolgáltatásokat tekintve. A  tanul-

mányút megerősített bennünket 

abban, hogy nagyobb szerepet kell 

vállalnunk a Kárpát-medencei köz-

művelődési feladatellátásban. Ha-

zai közművelődési jó gyakorlatain-

kat, biztos jogszabályi hátterünket, 

rendszerszemléletünket, szakmai 

tapasztalatinkat meg kell osztat-

nunk mindenkivel, aki nemzeti 

kultúránk épülését végzi napról 

napra országhatártól függetlenül.

A  tanulmányút megszervezé-

sében fontos szerepe volt személy 

szerint Huszár Lászlónak, a  Szlo-

vákiai Magyar Művelődési Intézet 

igazgatójának, valamint a CSEM-

ADOK tagjainak, munkatársainak. 

Köszönjük nekik!

KÁRPÁTI ÁRPÁD művelődési és felnőttképzési menedzser, ifj úsági és PR szakértő. Szak-
mai pályafutását a Pécsváradi Művelődési Központban kezdte, majd Pécsett és Baranya 
megyében volt ifj úsági referens. 15 éve foglalkozik ifj úságsegítő tevékenységgel, közös-
ségfejlesztéssel, melynek eredményeit évek óta publikálja a terület legfontosabb ifj úsági 
kiadványaiban. Számos helyi, országos és nemzetközi projekt fűződik a nevéhez. Európai 
Uniós pályázatok előkészítésével, értékelésével és megvalósításával is foglalkozott. Több 
hazai és nemzetközi támogatási rendszernek volt előkészítője és döntéshozója. 2014-
2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézet Kiemelt Programok Főosztályát vezette, majd 
2015 márciusától szakmai igazgatóként irányította a Nemzeti Művelődési Intézet szak-
mai osztályainak, főosztályainak munkáját, 2016 nyarától 2016. december 31-ig a hát-
térintézmény főigazgatója volt. 2017 januárjától 2018. május 31-ig az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofi t Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, 2018. augusztus 1-től a Kiemelt 
Programok Igazgatóságának vezetője.

Ipolyszalka

Csoportkép a Magyar Művelődési Intézetben
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Az érték a motiváció: 
közel kétszáz résztvevővel zajlott 

a jubileumi konferencia
Közel kétszáz résztvevőt moz-

gatott meg a kulturális motivációt 

és értékszemléletet központi témá-

jául választó jubileumi X. Stratégi-

ai Konferencia, melyet a Nemzeti 

Művelődési Intézet a Kulturális 

Központok Országos Szövetségé-

vel együttműködésben rendezett 

meg a Lakitelek Népfőiskolán 2018. 

november 7–8-án.

A  stratégiai konferenciák so-

rát 2012-ben indította el a Nem-

zeti Művelődési Intézet: minden 

évben két alkalommal – tavasszal 

és ősszel – a közösségi művelődés 

országos folyamatait vizsgálja a 

rendszeresen sok érdeklődőt von-

zó rangos tanácskozás. A  konfe-

rencia első napján plenáris előadá-

sok és szakmai műhelyek folytak, 

míg a második napon Bács-Kis-

kun megyei települések jó gya-

korlatait megismertető látóútra 

került sor.

A  résztvevőket házigazdaként 

Lezsák Sándor, a  Népfőiskola Ala-

pítvány elnöke köszöntötte, aki 

felidézte azt a katartikus pillanatot, 

amikor az Országgyűlés elfogad-

ta az Alaptörvényt, mely minden 

szakterületnek, így a kultúrának is 

alapot, s  egyszersmind feladatokat 

ad. Klebersberg Kunó óta nem volt 

olyannyira központi kérdés a kul- Závogyán Magdolna

Lezsák Sándor
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túra, mint most – intette a részt-

vevőket az elnök – így különleges 

felelőssége van az ágazatban dol-

gozóknak abban, hogy újraépítsék 

a XX. század történelme és az idő 

által megtépázott értékeket.

Závogyán Magdolna, a  Nemze-

ti Művelődési Intézet ügyvezetője 

megnyitó beszédében hangsúlyoz-

ta, hogy a kerek jubileum jó alkal-

mat kínál arra, hogy visszatekint-

sünk, mi történt a kezdetek – az 

első, 2012 novemberében rende-

zett stratégiai konferencia – óta. 

Az akkor elindult, a  kultúrát nem-

zetépítő és gazdaságfejlesztő ténye-

zőnek tekintő szakmai folyamatok 

megkoronázása a Kulturális tör-

vény idei évtől hatályos módosítá-

sa volt. Az ügyvezető a résztvevők 

fi gyelmébe ajánlotta a törvény pre-

ambulumát, mely szakmai és lelki 

útravalót egyaránt ad a települési, 

megyei, sőt Kárpát-medencei szin-

tű feladatellátáshoz, munkához.

Szente Béla, a társszervező Kul-

turális Központok Országos Szö-

vetségének elnöke köszöntőjében 

arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a 

közösségi művelődés nagy felelős-

sége a társadalmi egyensúly fenn-

tartásában áll.

A konferencia első előadójaként 

dr. Erdész Ádám, a  Magyar Nem-

zeti Levéltár Békés Megyei Levéltá-

rának igazgatója a körök és egyletek 

értékközvetítő tevékenységét tekin-

tette át a 19. századtól napjainkig. 

Az előadásból kiviláglott, hogy a 

közösségszervezésben, a  demokrá-

cia gyakorlásában, az identitáserő-

sítésben, a  kulturális értékterem-

tésben, a  gazdaságszervezésben és 

a szabadidős tevékenységekben az 

egyesületek és körök a polgári kul-

túra építőköveiként hagyományo-

san kiemelt szerepet játszanak.

Kárpáti Árpád, a  Nemzeti Mű-

velődési Intézet Kiemelt Programok 

Igazgatósága vezetője „A  kultúra 

mint érték” című előadásában rá-

mutatott arra, hogy kultúra és nem-

zet egymást feltételező fogalmak. 

Prezentációjában kifejtette, hogy a 

nemzeti kultúra megtartásában az 

értéktudatos élet (példaadás), az ér-

tékfeltárás (tudatosítás), az értéke-

lés (hasznosítás), az értékteremtés 

(kreativitás) és az értékközvetítés 

(tudásátadás) egymásra épülő, egy-

mást támogató folyamatok.

Dr. Juhász Erika, a  Nemzeti 

Művelődési Intézet Kultúrakutatá-

si és Képzési Igazgatóságának igaz-

gatója; a  Debreceni Egyetem BTK 

Művelődéstudományi és Humán 

Tanulmányok Tanszék tanszékve-

zető docense „A  tanulás mint ér-

ték” című előadásában Karácsony 

Sándort idézve rámutatott, hogy a 

tanulás gyermekkorban az életre 

való felkészülés jegyében kezdődik 

el, de ezt a felkészülést soha nem 

lehet abbahagyni. A közösségi mű-

velődés úgy tudja segíteni a XXI. 

Erdész ÁdámSzente Béla

Dr. Juhász ErikaKárpáti Árpád
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század – a tudás évszázada – em-

bereit a társadalmi helytállásban, 

a  sikerhez szükséges tudás meg-

szerzésében és hasznosításában, ha 

maga is rugalmasan, reziliens mó-

don reagál az állandó változásokra.

A  délutáni, jó gyakorlatokat 

megismertető plenáris előadások 

sorát Horváth Zoltán, a  Szombat-

helyi Agora Kulturális Központ 

közművelődési szakembere nyitot-

ta, aki egy izgalmas témát, a  köz-

művelődés digitális lehetőségeit 

feszegette az intézmény „Megosz-

tók” és „#HasTag” című programja-

inak bemutatásával. Az Agora nem 

minősíti a „neten lógó” fi atalokat, 

hanem mélyebb betekintést próbál 

nyerni a fi atal online véleményve-

zérek – youtuberek, insta-blogge-

rek, fotobloggerek stb. – kultúrájá-

ba, s  ezekre építve szervez progra-

mokat a fi ataloknak.

Csengei Ágota, a  keszthelyi 

Goldmark Károly Művelődési Köz-

pont igazgatója az idén májusban 

átadott „NépmesePont” eredmé-

nyeit, lehetőségeit mutatta be „Az 

Óperenciás tengeren innen” című 

előadásában. A gyerekeket a mesék 

birodalmába visszavezető, az élő-

szavas mesehallgatást népszerű-

sítő NépmesePontot indulása óta 

a keszthelyi családok szeretete és 

érdeklődése övezi.

Huszár László, a Szlovákiai Ma-

gyar Művelődési Intézet igazga-

tója a felvidéki digitális értékgyűj-

tés gyakorlatáról tartott előadást. 

A felvidéki értékek digitalizálását az 

a meggyőződés vezérelte, miszerint 

az értékeket minél szélesebb kör-

ben hozzáférhetővé kell tenni a kö-

zösségek számára, s erre az online 

tér kiváló lehetőséget nyújt. A digi-

tális értékgyűjtés mellett az igazga-

tó kitért az Értékőrök vetélkedőjére, 

a  helytörténeti kutatásokat ösztön-

ző élményszerű programokra (Hét-

köznapi hőseink, Írjunk történel-

met), valamint az Irány társasjáték 

közösségépítő szerepére.

Vargáné Nagyfalusi Ilona, az 

Apátfalvi Települési Értéktár Bi-

zottság elnöke egy több évtizede 

elindult, s most újra felkarolt helyi 

identitáserősítő kezdeményezés, 

a  Bíbic könyvek című apátfalvai 

helytörténeti munkatankönyvek 

történetét és eredményeit mutatta 

be. Az erős közösségi tudattal ren-

delkező Apátfalván a helytörténeti, 

helyi néprajzi ismereteket a peda-

gógiai programba illesztve adják át 

a felnövekvő generációknak.

Körösi Mihály, a  Mezőberé-

nyi Települési Értéktár Bizottság 

elnöke bepillantást engedett Me-

zőberény egész közösséget meg-

mozgató értékfeltáró programjaiba, 

valamint a felvidéki Gútával és az 

erdélyi Szovátával folytatott érték-

tári együttműködéseket.

A  konferencia plenáris tudás-

megosztását zárva Domokos Lász-

ló, az Állami Számvevőszék elnöke 

„Közpénz és kultúra” című előadá-

sában a Számvevőszék feladatai-

Csengei ÁgotaHorváth Zoltán

Vargáné Nagyfalusi IlonaHuszár László
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nak ismertetése mellett felhívta a 

fi gyelmet a közösségi művelődési 

intézmények szervezési, dokumen-

tálási és utánkövetési kötelezettsé-

geire a közpénzek felhasználásában.

A tanácskozás műhelymunkával 

folytatódott: Závogyán Magdolna 

és Dr. Németh János István veze-

tésével a közművelődés stratégiai 

irányairól, Szedlacsek Emília veze-

tésével a Kulturális törvény rende-

leteinek alkalmazásáról folyt a ta-

pasztalatcsere. Dr. Juhász Erika mű-

helyében a közművelődésben folyó 

utánpótlás és szakmafejlesztés, míg 

Kárpáti Árpádéban a forrásterem-

tés és hálózatépítés volt a fő téma.

A  konferencia második napján 

a tapasztalati tanulás szellemé-

ben szervezett látóutak folytak: 

a  résztvevők olyan településeket 

látogattak meg, amelyek az elkö-

telezett közösségek aktivitásán és 

a helyi értékeken, adottságokon 

alapuló fejlesztéseket, attrakci-

ókat valósítanak meg fesztiválok, 

kiállítások és interaktív ismeretter-

jesztő rendezvények keretein belül.

Az út első állomása Szank köz-

ség IKSZT-je volt, ahol Patkós 

Zsolt polgármester úr fogadta az 

érkezőket. Köszöntőjében kitért 

arra, hogy „az a település, amelyik 

stagnál, az lemarad”, ezért Szan-

kon évről évre újabb, a  település 

turisztikai vonzerejét is növelő, 

„emberléptékű” fejlesztések való-

sulnak meg, melyek közül kiemelte 

a kézműves konyakmeggy bon-

bon gyártását, illetve a tekepálya 

kialakítását. A  településvezető 

jövőorientált szemléletét jellem-

zi a születések fáinak kialakítása 

– melynek „rézlevelein” az újszülöt-

tek neve szerepel – valamint az új 

babák érkezését hírül adó harang. 

A köszöntő után Szabó-Mikor Éva 

könyvtáros ismertette a több, mint 

30 helyi értéket számon tartó ér-

téktár elemeit, a  Szanki Méz- és 

Meggyfesztiváltól kezdve, a  helyi 

olajiparon át, a Büszkeségpontig és 

Babagyűjteményig.

A  prezentációkat követően 

a csoport Kunszállásra utazott. 

„A tojást nem elég megtojni, kotko-

dácsolni is kell azt” – utalt a telepü-

lésmarketing fontosságára egy he-

lyi közmondást idézve Kovács Imre 

polgármester. Elmondta továbbá, 

hogy Kunszálláson olyan kezde-

ményezéseket próbálnak megvaló-

sítani – melyek a maguk nemében 

kuriózumnak számítanak  –, mint 

a több mint 700 kisebb-nagyobb 

szerkezetet bemutató Órák Háza, 

vagy a magyar hadviselés jellegze-

tességeit a honfoglalás korától nap-

jainkig felvonultató Hadikultúra és 

Military Fesztivál.

A  látóút résztvevői élmények-

kel és a saját településük fejlesztése 

szempontjából jól adaptálható gya-

korlatok ismeretével térhettek haza 

az útról.

Domokos LászlóKörösi Mihály

Szedlacsek EmíliaZávogyán Magdolna és Dr. Németh János
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Bűvös Bábos Szolnokon
Teltházzal, remek hangulatban 

zajlott le november 23-án „A  báb-

művészet szerepe a személyiség-

fejlesztésben” című bábmódszer-

tani konferencia Szolnokon, az 

Aba-Novák Agóra Kulturális Köz-

pontban. A rendezvény a művésze-

ti kisközösségeket és a társadalmi 

szerepvállalást helyezte érdeklődé-

sének fókuszába. Az Agora, mint 

a közművelődés zászlóshajói egyi-

kének e stratégiai kezdeményezése 

– miszerint az amatőr bábjátszás 

újjáélesztése, népszerűsítése, el-

terjesztése érdekében a megyére 

kiterjedő folyamatok élére áll – 

kedvezően esett egybe a Nemzeti 

Művelődési Intézetnek a mostoha 

sorsú ágazatot felkaroló, érték-

mentő, értékőrző és értékteremtő 

országos tevékenykedésével.

Az eseményhez kapcsolódó 

„Bábtáncoltató” utazó kiállítás, to-

vábbá a szakmai workshopok még 

gazdagabbá tették a kínálatot. A II. 

Bűvös Bábos Szemle pedig a gya-

korlat bemutatásával koronázta 

meg mindezeket.

A  nap elejét a műfaj legfonto-

sabb kérdéseit fi rtató előadások 

töltötték ki. A  földszinti nagy elő-

adóterem hallgatósága tarka ve-

gyességet mutatott. A  széksorokat 

tapasztalt ismerős szakmabeliek 

és új, kiváncsi ismeretlenek töltöt-

ték meg – mindannyian olyanok, 

akik kedvelik ezt a műfajt. Igen jól 

összeválogatott szakembergárda, 

szinte lézersugár kötegként kon-

centrált a bábjáték legfontosabb 

oldalaira, mutatott rá összetett vol-

tára. Arra, hogy egyrészt elkápráz-

tatóan gazdag szellemi szövetként, 

másrészt élő, hasznos gyakorlat-

ként – de csak egészséges arányok-

kal hathat jól az emberi szemé-

lyiségre. Középpontjában (amire 

a neve is utal) a bábu és világa áll, 

ami egy komplex, céltudatosan te-

remtett jel(rendszer). A  bábjáték 

számos társművészet (képző- és 

iparművészet, zene, dráma, tánc 

és mozgásművészet stb.) harmo-

nikus együttműködésével váltja 

ki a nézőtéri, befogadói katarzist. 

Ám még ennél is jobb létrehozni, 

művelni, mert segítségével kisko-

runktól fogva, már a tudatos meg-

értést megelőzően, érzelmeinkre 

támaszkodva is káprázatos haté-

konysággal építhetjük be a morál 

tégláit. Az erkölcsnek ugyanis elég 

korán kell működnie. Később az 

alapok már nem rakhatók le – ezt 

mindenki tudja, aki nem akar ház 

helyett „ingóságot” építeni.

A  bábjáték klasszikus közönsé-

ge a gyermekkorát élő ember. A Jó 

és a Gonosz szirtjei között sodródó 

életsajkák éretlen evezősei azon-

ban nemigen törődhetnek a tajték-

zó habok fi nom azúrjaival, türkize-

ivel. Így csak a pubertást megélten, 

már felnövekedett szemlélődőként 

tudjuk észlelni, értékelni a tömér-

dek, árnyalatnyi különbséget. Ezért 

fordulunk később ismét vissza – 
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sajnos egyre kevesebben – a bábo-

záshoz szülőként, pedagógusként, 

lélekvezetőként, bábszínészként; 

és tervezünk, varrunk, fúrunk-fa-

ragunk, játszunk azért, hogy nevel-

jünk, alakítsunk vele, általa.

A  gyermekek által is művelt 

bábjáték pontos defi niálása nem 

megkerülhető. Nélküle ködszurká-

lás minden tett – tegye azt bárki, 

akármilyen attitűddel. Kulcsele-

me a bábu, amelynek mozgatója 

elhagyhatatlan, de elsőbbséggel 

semmiképp, soha nem rendelkez-

het. Ám ha mégis, akkor az már 

nem bábjáték, az már színház, ahol 

a báb csak ürügy. A  báb nem fáj-

dalomtűrő objekt, hogy vele az élő 

ember veszélyeztetése nélkül mu-

tathassunk fel fontosnak ítélteket. 

A báb nem „bábtárgy” (már a foga-

lom is mesterkélt), hogy a színészi 

teljesítményt megemelje, szolga-

mód rezonálja, kontrasztosabbá te-

gye! Ezen a ponton kell vitába száll-

ni H. Jurkowsky posztulátumával1, 

amit húsz év óta kritika nélkül 

használnak sokan. A  gyermekek 

által művelt bábjáték különösen ér-

tékes, komplex foglalatosság, ame-

lyet ha értő felnőtt generáció és 

társadalmi környezet gondoz, ak-

kor nemes gyümölcsöket teremhet. 

Ez az életszakasz több más mellett 

a művészeti, a  tárgyalkotó tevé-

kenységé, mellesleg a szocializáció 

első lényeges periódusa is!

De a bábjátékos műfaj jelenleg 

izgalmas helyzetben van. Kere-

si a helyét abban a világban, ahol 

már az iskoláskorúak számára is 

elérhetővé váltak azok az IT esz-

közök, amelyek korábban részben 

ismeretlenek, részben megfi zet-

hetetlenek voltak. A  mindenféle 

képernyőről rafi nált kreatív csapa-

tok által kreált, elbűvölő minősé-

gű, időnként hamis fantáziavilág 

támad. Napjaink (képi) információ 

robbanása lehetetlenné teszi, hogy 

a belső világunk részese lehessen 

ezen információk befogadásának. 

Kevés az idő, korlátozott az agyi 

kapacitás: az egész egy fuldoklás a 

tények tengerében. E  felületesség 

legrombolóbb következménye a 

hamis megelégedettség. Eközben 

a tudásunkat nem mélyítjük el – 

ennek nyomán a kreativitásunk is 

csökken, rosszabb esetben siker-

telenségérzet, pszichózis az „ered-

mény”. Mértékadó gondolkodók2 

ezért aztán a belső világ gazdagí-

tását szorgalmazzák a művészeti 

nevelés által, az ebben rejlő katar-

tikus élmények révén, erkölcsi-eti-

kai műveléssel, példaadással, kis 

alkotóközösségek létrehozásával 

és fenntartásával. Mert ez nem 

csupán az érzelemmentesség el-

leni gyógyír, hanem az alkotóké-

pesség alapja is. Az információk 

sietős habzsolása hosszú távon az 

ember ellensége. Ezért az érzelmi 

intelligencia (EQ) fejlesztése és a 

művészeti jellegű gondozás első 

számú feladat kell, hogy legyen, 

mert elengedhetetlen a magasabb 

rendű agyműködéshez, egyben 

eleinte a kisebb csoportokon belüli, 

majd pedig a szélesebb társadalmi 

együtthaladáshoz. Nem halogatha-

tó tovább a művészet, s azon belül 

is a színi cselekedetek – a színját-

1 „A színész helyére az alak ikonszeű megfelelője, a tárgyszerű báb lép. A báb átveszi a színpadi szubjektum minden funkcióját. 
Így a színpadi alakként értelmezett báb számos előjoggal rendelkezik, de önmaga sosem válik alannyá, mivel e minőség a 
színházban kizárólag az embert illeti meg.” (H. Jurkowsky – Bábok, tárgyak emberek. Színház 1996./

2 Freund Tamás Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
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szás, a bábjáték – valamint korsze-

rű társaik a fi lm, a  video újra po-

zícionálása, főleg a közművelődés, 

ott is az amatőr művészeti csoport-

tevékenység területén. Szolnokon, 

az Aba-Novák Agóra Kulturális 

Központban minap bizonyítást 

nyert, hogy ennek egyik hiteles le-

téteményese a közművelődés lehet.

A  kereskedelem fogyasztási ba-

rikádokat emel a korosztályokra 

szabdalt emberek közé. A „kütyük” 

már arra is alkalmasak, hogy kom-

munikáció címén generációk ke-

rüljék ki az élő közösségi formákat. 

A  „social media” sminkjében a re-

alitásból való kivonulást, a virtuali-

tásba menekvést is szolgálják – bár 

nem erre teremtetett. A  színház 

vesztésre áll, pedig az emberiség 

éppen azért „találta fel”, hogy a le-

telepedett, városiasodó népesség 

számára közös erkölcsiséget fogal-

mazzon meg és hirdessen.

A svájci óra fogalom. Értékét a 

pontossága alapozza. Egyébként 

apró elemekre szétszedhető szer-

kezet, amelynek mindegyik része 

külön-külön vizsgálat tárgya le-

het/ne/ és visszavezethető róla a 

működő, háborítatlan óramű pá-

ratlan minősége. Mégsem szedjük 

szét újra és újra, hanem elfogadva 

a sommás tapasztalatot – vesszük 

ahogy van, elég a márka, a  brand, 

a  név: Doxa. Nos, a  bábszínház 

önmagát vizsgálva olybá tűnik, 

mint egy gyerek, aki egy szétsze-

dett óramű elemei fölött gubbaszt-

va kutatja bizonyos rugók értel-

mét. Vannak, akik kékharisnyás 

bölcsészetet mímelve, hagymázos 

futamokkal fényezik az amúgy 

ködös aurát: a  műfaj felfoghatat-

lan képességét, ahogy kincseivel a 

zsebében befészkeli magát a nézők 

tudatába. Akkor válik veszélyessé 

mindez, amikor olyan életkorba 

mélyednek le, amelynek mozga-

tórugóit a mai léleklaborok sem 

ismerik igazán. A  biztos tudás he-

lyére a sejtést, a felszínes szemlélő-

dést helyettesítik be. Ha valamitől, 

akkor ettől kell megmenteni egy 

értékteremtő mozgalmat, amely-

nek biztos, kiérlelt tézisekre kell 

támaszkodnia.

Menjünk közelebb

A  bejáratnál a Magyar Televí-

zió ismert bábfi gurái – Manócska, 

Böbe Baba, Hakapeszik Maki, Süsü 

– várták az összeseregletteket. Az 

emeleten a legismertebb bábfajtá-

kat bemutató, kis utazó tárlat vár-

ta a látogatókat. A „Bábtáncoltató” 

kiállítás titkaiba Csóka Eszter ve-

zetett be. Hat bábtechnikát lehe-

tett kipróbálni, amivel sokan éltek. 

A kollekció nagy értéke, hogy „stra-

pabíró” bábjaival, díszleteivel bírni 

fogja a kiváncsi látogatók hadát, 

akik megismerhetik a műfaj alap-

fogásait, remény szerint Szolnok 

után országosan.

Lássuk hát – a teljesség igénye 

nélkül – ki, hogyan élt a kínálko-

zó lehetőséggel. Bizony erősen 

szürkületbe hajlott a nap, mikor 

az utolsó taps is elült. Mégis helye 

lett volna az egyeztetésnek, a  vitá-

nak, az időszerűsítő értékelésnek. 
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Hálózat

Szentirmai László

Ez mentheti e sorok íróját, hogy 

fénykévébe vonjon néhány útmuta-

tó momentumot a II. Bűvös Bábos 

Szemléből.

A  tiszaalpári Délibáb Bábcso-

port Produkciója üdítő színfolt 

volt az amúgy sem szürke palettán. 

Az augusztusban (!) szerveződött 

formáció „A  popcsászár új ruhája” 

átírattal aratott zajos sikert – mél-

tán. Maradéktalanul teljesült az 

álom: hozzáértő csoportvezető és 

mentor segítségével felszínre hoz-

ni és működtetni a gyermekekben 

szunnyadó rengeteg képességet, 

tehetséget. Nem vállaltak többet, 

de kevesebbet sem, mint ami egy 

ilyen, frissen alakult közösség-

től elvárható. Kiválóan kiszemelt 

bábtechnika, „nagyszínpad-ké-

pes” rendezésben, fi nom humorral 

vegyített szöveggel és akusztikai 

köntössel. A  lankadatlan, sodró 

lendülettel építkezés nyomán ér-

keztünk meg az ismert pillanathoz 

– maroknyi diszkó-stroboszkóp fé-

nyében riszál a röhejes popcsászár. 

A közönség hálás – őszinte, hosszú 

taps koronázza felnőtt és gyermek 

fegyelmezetten, elkötelezetten vég-

zett munkáját. A  tiszaalpári kiskö-

zösség a közönség fi gyelmének tü-

zében nemesedett színarannyá.

A szőkédi Gungula Bábcsoport 

szintén „nyári termés”. „A  suszter 

manói” létrejötte visszaigazolja a 

közösségépítés új módszereinek 

és a bábszínpadtól rég ismert pra-

xis vegyítésének hatékonyságát. 

A  részterületekre kiterjedő közös 

munka hihetetlen korkülönbsé-

geket hidalt át. A  kilenc szereplő 

végig feledtette, hogy „csak aff éle 

iskolások”. Itt is az érett és a fel-

növekvő korosztály aranyértékű 

együttműködését dicsérhetjük.

Kellenek a szakmai, műfaji 

tekintetben hozzáértő, érzékeny 

felnőttek. Az ő képzésükről hall-

hattunk fi gyelemre méltó gondo-

latsort Kovács Hajnalkától, aki a 

kecskeméti Neumann János Egye-

tem katedráján, a  ma fi atal értel-

miségi jelöltjei között élve „szolgál”. 

A  felsőoktatás korlátaira világítva 

fi gyelmeztetett, valakinek át kell 

vennie a képzés, továbbképzés óri-

ási felelősségét – de még időben!

Dió Zoltán, bábterapeuta a 

„Herkules projekt” ismertetésével 

pedig azokra a kallódó lelkekre te-

relte a fi gyelmet, akik a Bűvös Bá-

bos program igazi célcsoportját al-

kotják. A XXI. század egyre kemé-

nyebben támad rájuk. A velük való 

értő foglalatoskodás a társadalmi 

higiénét szolgálja, amely napjaink-

ra felgyorsult, szubkultúrákra töre-

dezéssel együttjáró feszültségeket 

kísérli meg megoldani.

A lehető legtöbb helyen kell fel-

éleszteni vagy megalapozni a gyer-
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Hálózat

Szentirmai László

mekbábozást. Kérdés, merre tart a 

Bűvös Bábos program? Az alapté-

zisek jók, és tartani kell az irányt. 

De a gravitációtól, a  ballisztika 

alapigazságaitól nem lehet eltekin-

teni, védeni, gondozni kell a pro-

jektet. A  feladat történelmi, a „szó-

rakoztatva tanítani, tanítva szóra-

koztatni” igazsága, itt a XXI. század 

elején erősebb, mint gondolnánk. 

A  közművelődés intézményei, de 

az imatermek, a  tanodák is olyan 

kihívás elé kerültek, amivel eddig 

nem találkoztak. Keressük meg, és 

támogassuk az elesett, hátrányos 

helyzettel küzdő, törekvő helye-

ket, de tegyük jól! Nagy elismerés 

egy szép oklevél, egy közös fotó a 

nagyszínpadon. De mennyit adha-

tott volna még egy alapos elemzés – 

mi volt, hogy volt, jó volt, s ha igen, 

miért. Akad-e még valahol, valami 

javítani, csiszolni való?

Vajon a projekt cölöpei elég 

erősek-e? A  Nemzeti Művelődé-

si Intézet 2016-ban indított báb-

csoportvezetői képzésének 120 

sikeres kedvezményezettje közül 

vajon kik és milyen formában kap-

csolódhat(ná)nak be a gyermekbá-

bos mozgalomba? A  képzés egyik 

legfontosabb eleme, a  hat kötetre 

rúgó tananyag létezik, bár a hozzá-

értő rögtön látja, hogy nem (mun-

ka)tankönyv, se nem e-book. Még 

a gyakorlatba ágyazott előadások 

sem helyettesíthetik a korszerű 

irott vagy elektronikus formában 

kiadottakat. A  tananyag tanulni-

való, de nem lehet csak úgy megta-

nulni. Erre való a tankönyv és a ta-

nár (nem mentor). A mentor azért 

mentor, mert nem tanár. Tudja azt 

is, olyat is, amit a tanár, s  olyat is 

„tud”, amit a tanár nem – ám még-

sem több, nem is kevesebb … más: 

mentor.

A  tankönyv, a  munkatankönyv 

egységesíti a különböző helyszíne-

ken közreműködőket, jobban ori-

entál. Az úgynevezett törzsanyag 

karakteresebben jelenik meg, s  a 

szükségszerű „eltérésekre” úgy 

biztosít lehetőséget, hogy azért 

közben keretez. Karakteres ele-

me a „Feladatok” blokk, esetleg 

rész-összefoglalás a fejezetek vé-

gén. A záráskor mintegy tesztként 

funkcionálhat. Orientálja az ér-

tékelést – segíti a tanulót. Egy, az 

amatőr művészet közösségteremtő 

erejére és technikáira koncentráló 

blokk még várat magára, pedig a 

Bűvös Bábos program egyik lénye-

ges célja ez. Jelenleg a tisztességes 

munka eredménye parlagon hever, 

noha orientáló kiadvány lehetne – 

szakértő átdolgozás, sűrítés után 

bármely formában.

Várjuk hát a folytatást. A bűvös 

csodalámpát feltétlenül kutassa fel 

a Bűvös Bábos … én segítek.

SZENTIRMAI LÁSZLÓ a Magyar Bábjátékos Egyesület alapítója, elnöke, bábművész és 
pedagógus.
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Géczi László MiklósnéGéczi László Miklósné

„A múltat tiszteld a jelenben, 
s tartsd meg a jövőnek.”

Szurdokpüspöki Nógrádikumjai

A salgótarjáni József Attila Mű-

velődési Központ adott otthont a 

közművelődéssel foglalkozó szak-

emberek, önkormányzatok, intéz-

mények számára szervezett Nóg-

rád megyei közművelődési szak-

mai napnak 2018. november 22-én. 

A  rendezvényen közel 70 közmű-

velődési szakember, civil szerve-

zeti és települési vezető vett részt. 

A kultúra – érték – közművelődés 

– turizmus – helyi érték témakö-

rét járták körül a jelenlévők, jó 

gyakorlatokat, települési példákat 

megismerve. A  nap során többek 

között a megyei értéktár bizottság 

munkájáról is részletes tájékozta-

tást kaptak a résztvevők, különös 

tekintettel a Nógrádikum díjak 

gazdag tárára. A  szakmai napon 

Géczi László Miklósné, Szurdok-

püspöki Tiszta Életéért Egyesület 

elnöke adott bepillantást Szurdok-

püspöki kulturális életébe. Előadá-

sában bemutatta az egyesület 12 

éves tevékenységét, a falu életében 

betöltött, közösségformáló szere-

pét. A település négy Nógrádikum 

díját, valamint azok történetét is 

megismerhették a jelenlévők az 

előadás során, melynek leirata 

alább olvasható.

Géczi László Miklósné vagyok, 

Szeretettel köszöntök mindenkit. 

Köszönöm a meghívást.

Háború után születtem egy 

olyan családba, ahol együtt éltünk 

a nagyszülőkkel. Dolgos, szorgal-

mas, tisztességes emberek között 

nőttem fel, ahol a gyermek, a  szü-

lő, a  nagyszülő megbecsülése, sze-

retete érezhető volt. A  rokonság, 

a barátok szívesen látott vendégek 

voltak nálunk. Ez a példa megha-

tározó volt egész életemben. A falu 

közösségében az volt a megtartó 

erő, hogy rend volt, rendszer mű-

ködött. A  szükség, az egymásra-

utaltság összefogást kívánt. Az 

életritmus, a  munkanapok, az 

ünnepek megtartása szerint élt a 

család. Szombaton kisöpörtük az 

udvart, előkészítettük a vasárnapi 

ebédet, levágtuk a csirkét, a  kert-

ből hoztunk zöldséget, édesapám, 

vagy nagyapám kipucolta a cipőket. 

Vasárnap együtt mentünk a temp-

lomba. Ünneplő ruhában, lélekben 

is felkészülve az ünnepre.

A  vasárnapi ünnepi mise a 

templomban a hívek találkozó he-

lye is volt. Itt mutattuk be az új ru-

hát, itt kereszteltek, itt hirdettek, itt 

eskettek, itt temettek. A  hitélet is 

összefogta az embereket. A  közös 

ima, az orgona hangja magasztos 

élmény volt. Vasárnap délutáno-

kon a lányok népdalokat énekelve 

csoportosan sétáltak a falun végig. 

Az asszonyok kiültek a kapuba, úgy 

mustrálták a fi atalokat. Mindenkit 

ismertünk. Tudtuk a rokoni, baráti 

kapcsolatokat. A faluban titok nem 

volt, a hír gyorsan terjedt. Honnan 

tudtunk mindent? Nekünk még 

meséltek a régiekről, a  két hábo-

rú borzalmairól azok, akik átélték 

ezeket.

Képzeljék el: nagymamám 

1888-ban született. Mesélt az ő éle-

téről, a  szüleiről, a  nagyszüleiről, 

akik az 1700-as években éltek. Így 

ismertük meg a múltat, azt, hogy 

hogyan éltek elődeink. A  folyama-

tosság, a múlt megismerése termé-

szetes folyamat volt.

Több évszázad történelme ele-

venedik meg ezekben a mesékben. 

Mennyi változás, milyen emberi 

gazdagság! A  parasztember tudá-

sa, mely nemzedékek alatt csiszo-

lódott, képessé tette őt a családja 

eltartására. Tudta a növényt ter-
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Géczi László Miklósné

meszteni, az állatot tartani, mind-

kettőt szaporítani, nevelni, gyógyí-

tani, feldolgozni, tartósítani. Ezzel 

együtt egyensúlyt tartott a termé-

szettel. Nem szennyezte, nem zsi-

gerelte ki, harmóniában élt vele, ré-

sze volt, csak annyit vett el, ameny-

nyire szüksége volt.

Micsoda kitartás, erő, akarat 

kellett ahhoz, hogy a családnak 

megteremtse a mindennapit.

Én még a szüleimmel részt vet-

tem azokban a paraszti munkák-

ban, amelyeket a mai gyermekek 

könyvből ismernek. A  kézzel ara-

tást, a  kukoricatörést, a  szüretet, 

a cukorrépa ásást, amelyek sok em-

bert igénylő kézi munkák voltak.

A  faluban pár lovas fogat volt, 

akik a szántást – vetést, a szállítást, 

a  betakarítást végezték. Pár hold 

föld adta a megélhetést, ebben az 

időben az életritmust a mindig 

időszerű munka adta. A  család 

minden tagja kivette részét a min-

dennapi munkából, korához, te-

hetségéhez képest. A  folytonosság 

biztosított volt, mert a tudást, a ta-

pasztalatot az együtt élő generáci-

ók átadták egymásnak. Belenőttek, 

beletanultak.

Ez az életforma létrehozta a 

kisebb-nagyobb közösségeket, az 

egymásra utaltság, a  közös élmé-

nyek erősítették azt. A  munka 

nemcsak teher, megpróbáltatás 

volt, hanem sok vidámság forrása 

is: a  kukoricafosztás, a  tollfosztás, 

a  disznótorok, szüretek, lakodal-

mak mind-mind a jókedv, a  móka 

jegyében teltek, elég csak a szüreti 

mulatságra gondolni.

A  húsvét, a  karácsony, a  ven-

dégség az egész falut megmoz-

gatta. Milyen jó volt ülni Toncsi 

bácsi sergőjén, a  hajóhintán sikí-

tani, a  bazárban venni csillogó ap-

róságot. Nem volt anyagi jólét, de 

az emberek között volt kapcsolat, 

a családokban összetartás, szeretet, 

a településeken közösségi élet.

Az 1960-as téeszesítés véget ve-

tett ennek a több évszázados kultú-

rának. Értékvesztő világ követke-

zett, amiben megszűnnek a közös-

ségek, elvesznek az értékek. Ilyen: 

a barátság, a szeretet, a segítés, az 

összefogás, a gondoskodás…

Hogyan tovább? Keresni kell 

a múltból azokat a még fellelhe-

tő, megmaradt értékeket, amik 

megtartottak bennünket máig, 

és bízunk benne, hogy segítenek 

megmaradni az utánunk jövő nem-

zedékeknek. Erről a pásztói „Köz-

kincs kerekasztalról” beszélgettünk 

– gondolva a jövőre – Prezenszki 

Piroska vezetésével, majd a Mű-

velődési Intézet két munkatársa, 

Szolnoki Ildikó és Máté Lászlóné 

Kaszás Mária vezetésével megin-

dult Nógrád megyében az értéktá-

rak megalakulása és az értékgyűj-

tés. Erről 2013-ban Szurdokpüs-

pökin nyílt először kiállítás. A  ki-

állítás anyagát a szurdokpüspöki 

értékeket Hegedűs Éva a könyvtár 

vezetője gyűjtötte össze.

Kedves Hallgatóim!

Hogyan kerül az ember abba a 

helyzetbe, amikor magáról beszél? 

– a múltjáról, a  családjáról, a  bará-

tokról, a  falujáról, arról a korról, 

amelyben élt? Miért akarja meg-

osztani élményeit azokkal, akiket 

ez érdekel, miért akarja újra élni a 

gyermekkort, az ifj úságot? Miért 

érzi úgy, hogy az az idő volt az igaz, 

a követendő? A sok millió élmény-

ből, hatásból miért azok maradtak 

meg az emlékezetben, amik évtize-

dek múlva is elevenek, ugyanazo-

kat az érzéseket keltve bennünk, 

mint amikor történtek? Szerintem 

azért, mert ezek meghatározó-

ak voltak jellemünk alakulásában. 

Ezek a mi ÉRTÉKEINK.

Ezeket szeretnénk megmutatni 

másoknak, mert meggyőződésünk, 

hogy ezek kiállták az idő próbáját. 

Elődeink: szüleink, nagyszüleink 

is ezek szerint éltek, tehát ezek a 

túlélés zálogai. Visszatekintve az 

elmúlt hetven évre, azt látjuk, hogy 

ezek az értékek elvesznek, megpró-

báljuk menteni azokat, amik a mai 

életformába beilleszthetők, hor-

dozzák a régiek jellegzetes vonásait, 

alkalmasak az elfogadásra és a to-

vábbélésre.

Ahhoz, hogy azt, amit mi érték-

nek tartunk mások is elfogadjanak, 

úgy kell bemutatni, hogy mindazok 

érvényesüljenek, amitől az fontos 

a bemutató közösségének. Ismerni 

kell a bemutatott „érték” történe-

tét, a  mai helyzetét, és látni kell a 

Szurdokpüspöki Nógrádikum-díja, Hanák Kolos turisztikai öröksége
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jövőjét. Azt az igényt kell megfo-

galmazni, amit a közösség tervez 

vele a jövőben. Ezt másokkal is el 

tudjuk hitetni. Ez csak úgy lehetsé-

ges, ha ismerjük, és nagyon szeret-

jük a védendő értéket.

Szurdokpüspöki négy nógrá-

dikummal büszkélkedhet. Ezek az 

elmúlt évtizedek kikristályosodott 

kincsei, amik ma is példaértékűek, 

erősítik az egyházi és világi közös-

ségeket, színesebbé teszik napja-

inkat és példát adnak az utánunk 

jövő nemzedékeknek.

MI az ÉRTÉK?

A  közösség életéből levont kö-

vetendő tapasztalás, amelyet elfo-

gadott, megtartott, gazdagított és 

továbbadott, irányt mutatva a jövő 

építéséhez, a  továbbéléshez. Mai 

értékvesztő világunkban különö-

sen nagy szükség van ezeknek a 

maradandó és megtartó értékek-

nek a felkutatására, összegyűjtésé-

re, továbbadására, mielőtt ezeket 

végképp elveszítjük. Nélkülük ho-

gyan találjuk meg a helyes utat, a jó 

irányt? A  megváltozott világban 

szinte megszűntek a közösségek. 

Kinyíltak a lehetőségek, az embe-

rek nem keresik a közös élményt, 

nincs kapcsolattartás, egyre inkább 

elvesznek, elmaradnak az évszá-

zados szokások, hagyományok, 

amelyek lehetőséget adtak a közös-

ségek építésére, a jó irány megtalá-

lására, amely ezek fennmaradását 

biztosítja.

Ezért nagy a felelőssége a ma 

élő generációnak, mert most van 

nagy szükség arra, hogy a múlt ta-

nulságait számba véve, a megtartó 

értékeket megóvjuk az ezeket le-

romboló törekvések ellen.

Szurdokpüspöki 1000 éves tör-

ténelme igen gazdag azon értékek-

ben, amelyek máig megtartották. 

Nem akarjuk mi a múltat vissza-

hozni, csak annak megmutatásával 

szeretnénk megismertetni gyer-

mekeinkkel azt, hogy hogyan éltek 

a régiek. Mennyi erőfeszítésbe ke-

rült, hogy megvédjék, hogy meg-

tartsák, hogy mindennapi keserves 

munkával gazdagítsák ezt a telepü-

lést, hogy a történelem viharaiban 

is megmaradjon ez a kitartó, szívós, 

dolgos, összetartó közösség.

Szurdokpüspöki közel 2000 

lelkes község Nógrád megyében, 

a  Mátra és a Cserhát hegységek 

ölelésében a Zagyva folyó völgyé-

ben fekszik. Egyike annak a 10 

településnek, melyeket 1004-ben 

Szent István királyunk adomá-

nyozott az általa alapított Egri 

Püspökségnek. Két falu, Szur-

dokpüspöki és Zagyvaszentjakab, 

egyesüléséből alakult ki a mai te-

lepülés 1926-ban.

A  községnek két római katoli-

kus temploma van, amelyek min-

den egyházi ünnepen megtelnek 

hívekkel. Keresztény hagyománya-

ikat ápolják.

A  község 1996-ban millecente-

náriumi emlékművet, 2004-ben a 

település fennállásának 1000 éves 

évfordulójára történelmi Emlék-

kutat emeltek. Mindkét alkotás ifj . 

Szabó István Munkácsy-díjas szob-

rászművész alkotása.

Az évszázados hagyományok-

kal rendelkező szőlőtermelés szép 

emléke a kisvölgyi pincesor. A falu 

felett magasodó Mátra jelenti 

a község legnagyobb vonzere-

jét. A  község végpontja az évente 

megrendezett Hanák Kolos, Mát-

rabérc, Muzsla, Koncsúr kör tel-

jesítmény túráknak. A  Fenyves 

Fogadó kényelmes szállásaival vár-

ja a környék szépségeit felfedezni 

vágyókat.

A  falunak 8 tantermes isko-

lája, tornaterme van. Néprajzi 

gyűjteménye a Múltunk házában 

tekinthető meg. Háziorvos, védő-

nő, ápolónő, gyógyszertár segíti a 

betegeket. Két idősek klubja várja 

a szépkorúakat. Könyvtár, Hanák 

Kolos Emlékház kiállítása, Ifj úsági 

Ház, Faluház biztosítja a szabadidő 

hasznos eltöltését.

A  Hanák Kolos udvaron „Kö-

veink Pincéjében” nézhetők meg 

a településen található ásványok. 

„A  Mi Erdőnk” a  Püspöki Mátrát 

mutatja be. A  „Nagy Pince” épí-

tészeti ritkaság. 10 forrásából 3 

gyógyvíz ered.
Géczi Lászlóné és Bohati József „Szurdokpüspökiért” emlékérmet vesz át 
Pintér Ervin polgármestertől
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Szurdokpüspökinek 
négy értéke 
Nógrádikum

Szurdokpüspöki Libakultusz 

címmel az évszázados hagyomá-

nyos libatartást és az ahhoz kap-

csolódó szokásokat díjazták. A  fa-

luban több ezer fehér liba legelt a 

püspöki meg a jakabi legelőkön. Li-

banonnak, papajországnak csúfol-

ták ezért Püspökit. Szinte minden 

háznál volt egy lúdalja, 10-20 liba. 

Gyerekek őrizték nyáron a libákat, 

amikor meghíztak, a  tarjáni, pász-

tói, hatvani, gyöngyösi piacokon 

árulták az asszonyok. A család csak 

keveset fogyasztott a hízott libák-

ból, mert jó pénzért eladták. Kise-

gítette a család gazdasági helyzetét. 

A  libapásztorkodás sok élményt 

nyújtott. Együtt volt a 6-7 éves 

gyerektől a 10-14 évesig. Együtt 

játszottak, énekeltek, tornásztak, 

meséltek, versenyeztek, egyszóval 

ellestek, megtanultak a kisebbek 

a nagyoktól mindent. A  sok szép 

népdal, ballada, háborús énekek, 

szerepjátékok, hímzések, sok em-

lék, sok ismeret.

A libának a szárnyából tojjúsep-

rőt vágtak, amit takarításnál hasz-

náltak. A nagy tollakból kenőtojjút 

csináltak. A  többi tollat megfosz-

tották a fosztóban. Az volt a nagy 

esemény! Téli estéken összegyűl-

tek a házaknál 10-en vagy többen, 

fosztottak éjfélig, nagy vidámság-

gal, mókázással. Ez a közösségnek 

ünnep volt Mákos kukorica, for-

ralt bor volt a lakoma. Sok éven át 

gyűjtötték a fosztott tollat, a  pely-

het a staférungba.

A  libatartáshoz kapcsolódó 

események felelevenítése történik 

a Libafesztiválokon már 11 éve. 

A fesztiválon minden a libáról szól: 

a népdalok, a tollfosztós játék, a fi -

nom libahúsból készült ételek, a  li-

bás eszközök. Egyre több háznál 

tartanak újra libákat. Valami keve-

set sikerült megmenteni a múlt ér-

tékéből. A  libafesztiválok sok száz 

résztvevője örül a fi nom lakomá-

nak, és jókat mulat a libaszépség-

versenyen.

Szurdokpüspöki 
Mária-kultusz

A  több, mint 1000 éves telepü-

lés hű maradt hitéhez. A  Szentke-

reszt-kúti forrás környékén volt 

előbb a falu. A  forrás gyógyvize 

miatt sokan zarándokoltak ide, 

kegyhely volt. A  segítő Szűz Má-

riának tulajdonították a gyógyító 

erőt, a monda szerint itt élt Mária 

a kis Jézussal. Meggyógyította a 

betegeket, megvigasztalta az elke-

seredetteket.

A török veszedelem után az em-

berek a Zagyva folyóhoz közelebb 

építették fel a falut. Szűz Mária is 

elköltözött Mátraverebély – Szent-

kútra. A  forrás azóta sem apadt 

el, a  mai napig is sokan hordják a 

gyógyító vizet, amelyet emésztési 

és nőgyógyászati betegségek eny-

hítésére használnak. Az 1800-as 

évek derekán dúló kolerajárvány 

megtizedelte a települést is. A falu 

lakossága most is a Szűzanyához 

folyamodott segítségért. Ezt tette a 

Pintér család is. Megmenekültek a 

pusztító vésztől, ezért hálából Ká-

ponkát emeltek Mária tiszteletére. 

Azóta sok minden történt, két há-

ború dúlta a falut, politikai harco-

kat élt át, csodával határos módon 

a Káponka nem sérült meg, a mai 

napig áll a szőlőhegyre vezető úton. 

A  monda szerint azért ide építet-

ték, mert Szűz Mária itt megpihent, 

amikor a Szentkereszt-kúti forrás-

tól a Szentkúthoz távozott.

Imádság is él erről, amit ak-

kor mondtak az emberek, amikor 

a határból jövet-menet megálltak 

előtte köszönteni. Így szól az ima: 

Dicsértessék, tiszteltessék, áldassék, 

felmagasztaltassék a Boldogságos 

Szűz Mária pihenő szent helye.

Mindig vittek friss virágot, ha 

a kertben nem nyílt, az útszéléről 

szedtek.

A  tavaszi Búzaszentelő-kör-

meneteket is itt tartották a hívek, 

kérve Mária közbenjárását a jó ter-

mésért. Mária dicsérete, imádata 

erősödött nemzedékről – nemze-

dékre. Hisz mindig voltak bajok, 

amihez az égiek segítségét kérték. 

A II. Világháború után, az ötvenes 

években megalakult a Máriás-lá-

nyok egyesülete, akik minden Má-

ria-ünnepen, minden egyházi bú-

csún menyasszonyi ruhában vitték 

a körmenetben a Hordozható Má-

Libafesztivál, libaszépségverseny
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ria-szobrot. Gyalog zarándokol-

tak a Szentkúthoz, ahol esdekelve 

imádkoztak a Segítő Szűzhöz.

Ez a szép szokás a 70-es évek 

végén megszűnt. 2014-ben felele-

venítettük ezt a hagyományt. Az-

óta a Máriás-lányok fehér selyem-

ruhában, mirtuszkoszorúban viszik 

a Hordozható Mária-szobrot a 

Gyöngyösi Fájdalmas Búcsúba, és 

minden Nógrád Megyenapon az 

ünnepi szentmisén így tisztelegnek 

a Szűz Máriának.

Az önkormányzat 2007-ben 

felújította a Káponkát és helyi vé-

delem alá helyezte. Törekvéseinket 

a Nógrád megyei Értéktárbizottság 

2014-ben Nógrádikum-díjjal jutal-

mazta Szurdokpüspöki Mária-kul-

tusz címmel.

Hanák Kolos Szurdokpüspöki 

szülötte. Ügyvéd, aki Gyöngyösön 

dolgozik és a jogászi hivatás mel-

lett sokféle közéleti szerepet vál-

lal. Egyleteknek, és testületeknek 

alapító tagja. A  Kárpát Egyesület 

tagjaként írásaiban népszerűsíti 

a Mátrát, szervezi a mátrai turiz-

must, megalapítja a Mátra Múze-

umot. Szervezi a fi atalok turizmu-

sát. A fi loxéravész idején kipusztult 

szőlőültetvények helyébe mindent 

megtesz az újratelepítésért Abas-

áron. Példaértékű a szőlőgazdasága. 

Nevét ma a Hanák Kolos Turiszti-

kai Egylet, Sástó mellett egy kilátó, 

Gyöngyösön egy róla elnevezett, 

Szurdokpüspökin a Hanák Kolos 

Közösségi és Emlékház őrzi.

Napjainkban egy teljesítmény-

túra névadója, melynek célállomása 

Szurdokpüspöki. A  túrát 1991 óta 

Szurdokpüspöki támogatásával a 

Hanák Kolos Turisztikai Egyesület 

szervezi. Természeti adottságainak 

köszönhetően sok turista vesz részt 

a Mátrabérc, Muzsla túrákon is.

Az Egererdő Erdészeti Zrt., 

melynek kezelésében vannak a tú-

rák útvonalai minden támogatást 

megad Szurdokpüspöki Önkor-

mányzatának. 2014-ben a Hanák 

Kolos Közösségi és Emlékház építé-

séhez nyújtott jelentős anyagi támo-

gatást, majd 2016-ban átvehette a 

település a 4,5 km hosszú Diós-Tan-

ösvényt, melyet az Egererdő Erdé-

szeti Zrt. valósított meg és adomá-

nyozott a falunak, ezzel gazdagítva 

a Mátra-vidék turisztikai értékét.

Ezzel hozzájárult a környezeti 

szemlélet változásához is. A  tu-

rista az élmény miatt utazik, hogy 

lásson, tapasztaljon, kikerüljön a 

hétköznapok világából, hogy néz-

zen, fedezze fel a természet csodá-

it, hogy sikerélménye legyen, hogy 

pihenjen, hogy kikapcsolódjon, él-

ményekben gazdagodjon, melyet 

a környezet újdonsága ad számára.

2017-ben egy új túra is belépett 

a Koncsúr-kör, bővítve a kínálatot. 

A  Muzsla-gerinc legszebb kilátó-

pontjáról kapta a nevét. Bár csak 

14 km a túra, de magába sűríti a 

nógrádi Mátra minden szépsé-

gét. Patak-völgy és lankás hegyhát, 

meredek kaptató és szép kilátású 

hegygerinc, meleg, sziklás oldal és 

hűvös bükkös váltja egymást az út-

vonalon, A  püspöki szőlődombok 

és a hegyoldalba vájt borospincék 

csak fokozzák a táj vonzerejét.

Szinte hihetetlen: közel 20 ezer 

indulója volt idén ezeknek a tel-

jesítménytúráknak. A  Mátrabérc 

Szurdokpüspöki Mária-kultusz, Nógrádikum-díj

Pintér Ervin. Szurdokpüspöki polgármestere a Nógrádikum-díjjal
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túra 55 kilométeren szeli keresztül 

a Mátrát Siroktól Szurdokpüspö-

kiig. Kuriózum, hisz a teljes Mátra 

hegységen át vezet. A Hanák Kolos 

túra és a Muzsla túra is igen ked-

velt. 2014-ben az önkormányzat 

egy felújított lakásból – Leader-pá-

lyázat segítségével – kialakította a 

Hanák Kolos Emlékházat, ahol a 

névadó munkásságáról és a telje-

sítménytúrákról állandó kiállítást 

tekinthetnek meg a látogatók.

A Nógrád megyei közgyűlés ér-

téktár bizottsága Nógrádikum-díj-

jal jutalmazta Hanák Kolos turisz-

tikai öröksége címmel.

Erre épül az a kivitelezés előtt 

álló nagy pályázat, amely a Hanák 

kultuszt szélesíteni fogja, az idelá-

togatók élményét gazdagítva.

A  projekt Tar, Mátraszőlős és 

Szurdokpüspöki területén valósul 

meg 449 784 300 Ft értékben. Az 

egész pályázat a Nyugat-Mátra 

turisztikai felzárkóztatása a régió 

többi turisztikai attrakcióihoz.

Szurdokpüspökin a turiszti-

kai látogató központban a mátrai 

turizmus interaktív bemutatását 

tekintheti meg a látogató, benne 

természetesen a település érté-

keit, érdekes látnivalóit. Később 

kapcsolódik be Pásztó város is, így 

konzorciumban valósul meg és a 

4 település az idelátogató turisták 

komfortérzetének javítására parko-

lókkal, szolgáltatásokkal –

például kerékpár kölcsönzéssel 

és javítással, elektro-segédmoto-

ros kerékpár, erdőjáró járművek 

kölcsönzésével, buborékfocival, lé-

zerharccal, golf pálya kialakításával, 

szállásbővítéssel, vagy a gasztronó-

miai választék bővítésével.

Szurdokpüspöki 250 millió 

forintot költhet: ebből többek kö-

zött két telket vesz parkolónak, 

a könyvtár tetőszerkezetét lecseréli, 

a  Hanák Kolos udvaron bemuta-

tótermet, közösségi teret alakít ki, 

illetve a Kisvölgyi Pincesor útját 

is felújítják. Ez a projekt a Hanák 

Kolos turisztikai örökségére épül, 

kiegészítve a már működő Hanák 

Kolos Emlékházat és az udvarán 

lévő látványosságokat. Ezen felül 

mind a négy Nógrádikum bekap-

csolódik az idelátogatók élmény-

szerzésébe: a  híres „püspöki liba-

ételek”, a  műemlék Szent Kereszt 

templom, az egyházi hagyományok 

látványa – például búcsúkkor a

Máriás-lányok – a teljesítmény 

túrákon és az erdei sétákon a Mát-

ra természeti szépsége.

Ehhez párosul az a vendéglá-

tás, amely szeretettel várja, fogadja, 

visszavárja a megelégedett vendéget. 

Így kívánunk megfelelni a kor elvá-

rásainak, őrizve kincseinket, gazda-

gítva a jelent, továbbadva gyerme-

keinknek ezt az ezeréves kultúrát.

Poschné Valus Piroska gondo-

lataival kezdem az ajánlásomat, aki 

40 éves gyűjtőmunkáját foglalta 

négy kötetbe: „Igyekeztem felje-

gyezni mindazt, ami az élő emlé-

kezettel még elérhető, mielőtt fele-

désbe merülnének, és végleg eltűn-

nének közülünk azok az emberek, 

akik részesei, átélői, szemtanúi vol-

tak az 1900-as évek eseményeinek.”

Szurdokpüspöki nem különálló 

települése a térségnek, az ország-

nak, hasonló élet volt más falvak-

ban is. Mégis azért ajánlom a nóg-

rádi értékek közé, mert így sehol, 

senki nem örökítette meg, hogy 
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az utókor megismerhesse ezt az 

elmúlt századot. Híres, tudós em-

berek méltatták a gyűjteményt, tar-

tották hitelesnek: Jókai Anna írónő, 

Dr. Molnár Mária tudományos fő-

munkatárs, Hegedűs Attila, a  Páz-

mány Péter Kat. Egyetem docense.

Én tudom, hogy minden szava 

igaz, hiszen én is tagja voltam an-

nak a nemzedéknek, amely itt meg-

jelent.

Én még beszéltem a csodála-

tos jelzőkkel díszített, fordulatok-

ban bővelkedő, ízes palóc nyelvet, 

amely ma már szinte elhalt. Az 

életforma megváltozásával meg-

változtak a szavak is, kikoptak a 

beszédünkből azok, amelyek az ak-

kori munkaeszközök bútorok, öl-

tözködés, viselkedés, egyszóval az 

élet tükrei, kifejezői voltak. Új élet, 

új nyelv!

Ízelítőül egy pár mondat a Me-

sél a múlt című kiadványunkból:

„Hogy kellett mázolnyi? Fődes 

vót a konyha, a  nagyház. Nyáron 

minden héten mázoltunk, a gangot 

is. Először négy-öt szerettem, meg-

csináltam a leckét is. újjnyi szélesen 

a fal mellett festékvel vagy agyag-

val húztuk el a szélit. De az agyag 

jobban felcserepesedett, ha nagyon 

sütött a nap, felpattogott. Oszt azé 

szoktunk festéket hoznyi. A  köze-

pit meg tehenszarval mázoltuk fel, 

úgy mázoltunk. Homokval felszór-

tuk, hogy felszíjja a vizet, meg rá 

lehessen lépnyi. Szedtünk az útrul, 

vízvel összekevertük. Ha rosszak 

vótunk, ráfektettek a székre, oszt 

derest adtak nádpálcával. Iskolába 

nagyon-nagyon rossz gyerekek vó-

tak. Én nem vótam azé olyan, mer 

tanúnyi szerettem, megcsináltam a 

leckét is.”

Ebben a mérhetetlen szegény-

ségben csak az emberi erények 

gazdagsága, az összefogás, a  kö-

zösség tudta megtartani az embert. 

Ezekkel a könyvekkel mutatjuk 

meg gyermekeinknek, hogy a mai 

értékvesztő világunkban milyen 

nagy a közösség ereje, milyen kincs 

az összetartozás. Mert mire valók 

az emlékek? Talán arra, hogy ösz-

szegyűjtse őket az ember, elmesél-

je, elmondja másoknak is. Talán 

okulásul, talán csak azért, mert 

emlékezni jó. Nem árt, ha tudják 

a mai gyerekek, hogyan éltek a ré-

giek pár évtizeddel, évszázaddal 

azelőtt. Megörököltük múltunkat, 

gazdagítva adjuk tovább, mert egy 

népnek, egy nemzetnek a múlt-

ja sohasem mögötte van, hanem 

alatta, mert ha mögöttünk lenne, 

bízvást lehagynánk előrehaladva. 

De ha alattunk van, akkor igazán 

érdemes vigyázni rá, hiszen azon 

állunk, azon létezünk. Mi lesz, ha 

kihullik alólunk az, amin meg kell 

vetni lábunkat. Ismerkedjünk kö-

zösen a múlttal, mely nélkül sze-

gényebb a jelen és hiányos a jövő! 

46 éves Hagyományőrző Együttes 

élteti templomainkban, szent éne-

kekkel és imádságokkal fohászko-

dunk az égiekhez.

Vörösmarty örök érvényű mon-

dásának ajánlásával köszönöm meg 

a fi gyelmet:

„A  múltat tiszteld a jelenben, 

s tartsd meg a jövőnek.”

GÉCZI LÁSZLÓ MIKLÓSNÉ óvónő, tanítónő, közel harminc éven át a településen lévő 
ifj úsági tábor gazdája. Nyugdíjazása után létrehozta a helyi civil szervezetet, a Szurdok-
püspöki Tiszta Életéért Egyesületet, és a település kulturális életének fő szervezőjévé 
vált. 2010–2014 között a település polgármestere. 2013-ban az első, közösségi gyűjtésen 
alapuló Nógrád megyei települési értéktár bemutató megszervezője, a  Nógrád Megyei 
Értéktár Bizottság szakértői tagja. 2016-ban az önkormányzat „Szurdokpüspökiért” em-
lékéremmel ismerte el a településért végzett több évtizedes munkáját.
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Itt mindig tele a nézőtér
Dokumentumfi lmek szemléje 

a Lakiteleki Népfőiskolán

Nagykorú lett a Lakiteleki 

Filmszemle. A  2018 novemberé-

ben megrendezett megmérettetés 

ugyanis már a tizennyolcadik volt 

az amatőr és hivatásos alkotók 

mustráinak sorában. A  fi lmszemle 

egyre népszerűbb, legutóbb 132 

pályamű érkezett a szervezők – a 

Lakitelek Népfőiskola Alapítvány, 

a  Dunaversitas Egyesület és a 

Nemzeti Művelődési Intézet – fel-

hívására. A  kezdetekről, a  magyar 

dokumentumfi lm jelenéről, a  fi l-

mes szakma helyzetéről és a szemle 

célkitűzéseiről Dr. Buglya Sándor 

Balázs Béla-díjas fi lmrendező-pro-

ducerrel, a Magyar Művészeti Aka-

démia (MMA) fi lmes szakosztályá-

nak vezetőjével, a  zsűri elnökével 

beszélgettünk.

– Az ezredfordulón egymás 

után alakultak a kis televíziók: fel-

értékelődött a helyi hírek fontos-

sága. Ezek a médiumok azonban 

korlátozott műsorsávjukon és a sa-

ját közönségükön kívül nem tudtak 

az ország nyilvánossága előtt meg-

mutatkozni – meséli a szakember. 

– Ekkor vetődött fel Lezsák Sándor 

javaslatára, hogy legyen egy olyan 

fi lmszemle, amelyre falvak, váro-

sok, televíziók, fi lmkészítő közös-

ségek és magánszemélyek is jelent-

kezhetnek, határon innen és túl. 

Én magam örültem a felkérésnek, 

hiszen ötven éve vagyok jelen az 

amatőr fi lmes világban.

Erősítés oktatással

A  szemlének a kezdetektől a 

Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 

Kölcsey háza ad otthont, a  szer-

vezésbe pedig bekapcsolódott a 

Dunaversitas Egyesület, amely a 

magyar szellemi élet jeles képvi-

selőinek támogatásával jött létre 

2000 márciusában, azzal a céllal, 

hogy a Duna Televízió munkatár-

sinak, hazai és határon túli tudósí-

tóinak oktatását, szakmai tovább-

képzését szolgálja. Az alapítók dr. 

Balla Bálint szociológus, Benkő 

Samu akadémikus, Benyhe János 

író, műfordító, dr. Csiha Kálmán 

püspök, Dobos László író, Hámos 

László politológus, Korniss Péter 

fotóművész, Kozma Imre főtiszte-

lendő, dr. Mádl Ferenc köztársasági 

elnök, Makovecz Imre építész, Ne-

meskürty István professzor, Osváth 

György közgazdász, jogász, Sára 
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Sándor fi lmrendező, Schrammel 

Imre keramikusművész, Szabó 

Magda író, Szokolay Sándor zene-

szerző, dr. Tempfl i József püspök és 

Törőcsik Mari színművész voltak.

– Sajnos közülük sokan nem él-

nek már, de az egyesület intenzív 

kurzusai elindultak Budapesten és 

Lakiteleken, a 2019-es fi lmszemlét 

pedig már a Sára Sándor Kollégi-

um is erősíti, amely négyszer egy 

évben intenzív, 3-4 napos, bentla-

kásos tanfolyammal, 12-14 hallga-

tó elméleti és gyakorlati oktatását 

végzi egy-egy fi lmes stílusnyelvre 

koncentrálva. A  képzésre a fi lm-

szemle résztvevőit, fi lmes okta-

tásban részesülő egyetemistákat 

várunk, illetve számítunk a Helyi 

Televíziók Országos Egyesületé-

re, amelynek mintegy 90 tagja van. 

Szeretnénk elérni, hogy ezek a mű-

helyek ne csak a szokásos műsora-

ikat készítsék, hanem kreatív alko-

tásokat is, hiszen minden egyes kö-

zösségben lehetnek olyan alkotók, 

akik „többre érdemesek.”

Kor- és kórképek

Az ország egészére és a Kár-

pát-medence magyarlakta terü-

leteire is kiterjedő seregszemle 

gyorsan támogatókra talált szak-

mai berkekben is, meséli Buglya 

Sándor, hiszen, mint mondja, ez 

a típusú fesztivál szűz terület volt 

korábban a fi lmes életben. Kiala-

kultak különböző kategóriák is, 

amelyekben nevezni lehet: a  „Kró-

nika” vagyis a helyi híradó, aktuá-

lis közéleti riportműsor és a sport 

kategóriája, a  „Korkép”, amelybe 

egy-egy településről készített fi lm-

tanulmány, fi lmszociográfi a tarto-

zik, a  „Művelődés”, amely hungari-

kumokat, helyi értékeket mutat be, 

a  „Portré” és a „Fikciós műsorok” 

kategóriája.

– A  legnépszerűbb műfaj a szo-

ciográfi a, a „Korkép” kategóriában 

érkezik a legtöbb pályamű. Ezek 

olyan jelenségeket, folyamatokat, 

személyeket mutatnak be, ame-

lyekkel egyébként ritkán találkoz-

hatunk. A  helyi alkotók ismerik a 

helyi körülményeket, jobban, mint 

a nagy televíziók munkatársai. Be-

lülről jobban fel tudják tárni az 

adott témát. Sokszor olyan oknyo-

mozó fi lmek születnek, amelyek 

készítése közben komoly veszélyt 

is vállalnak az alkotók. Általában 

mini stábok forgatnak, amelyek 

akár fi zikai sérelmet is szenvedhet-

nek. A  székelyudvarhelyi rendező, 

Szabó Attila például az erdélyi fa-

kitermelések nyomába eredt. Sok 

visszaélést tárt fel, kiderítette, hogy 

az erdők pusztítása, a  tarvágások 

felett egészen magas poszton álló 

vezetők, rendőrök is szemet huny-

nak, az erdőt a fakitermelésekre 

rátelepült osztrák iparnak játsszák 

át, amely a profi t reményében ki-

használja ezt a helyzetet. A  hatal-

mas farönköket szállító teherautó 

fi lmezése közben a stábot gáz-

spray-vel fújták le, megpróbálták 

őket távol tartani. Szerencsére 

nem lett senkinek sem baja, a fi lm 

pedig elkészült. Ilyenkor az ügyet a 

nagy televíziók is segíthetik azzal, 

hogy leadják ezeket az alkotásokat.

Közösségek értékelnek

A  fi lmszemlét minden évben 

egy kiemelkedő művész vagy alko-

tóműhely emlékének, munkássá-

gának, szellemiségének szentelik. 

A  korábbi években például Gaál 

István vagy Huszárik Zoltán ren-

dezők neve fémjelezte a fesztivált. 

A  XVIII. szemle munkájában, be-

tegsége miatt, nem vehetett részt 

Sára Sándor, ezért idén az ő tiszte-

letére, illetve a világon is egyedül-

álló fi lmes műhely, a  Balázs Béla 

Stúdió emlékezetére hirdették meg 

a szervezők a versenyt – amelynek 

a munkájában néhány éve már a 

Nemzeti Művelődési Intézet is 

részt vesz.

– Ami még különlegessé teszi 

a lakiteleki fi lmszemlét – mondja 

Buglya Sándor  –, az a zsűri. Min-

den kategóriának van előzsűrije, ők 

választják ki a versenyprogramba 

kerülő alkotásokat, amelyek helye-Buglya Sándor
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zéséről viszont egy harminckét tagú 

szakmai grémium dönt. Amikor 

először meghallottam ezt, el sem 

tudtam képzelni, hogy fogunk tudni 

együtt dolgozni. De Lezsák Sándor 

meggyőzött arról, hogy ez is egy 

közösség. Amíg arról beszélgetünk, 

vitatkozunk, melyik fi lm milyen ér-

tékeket hordoz, milyen helyezést ér-

demel, egyúttal szakmai kérdésekről 

is szót váltunk, együttműködések, 

barátságok születhetnek. Ugyanak-

kor a zsűri színes, változatos össze-

tételének köszönhetően mindenki 

hozzátesz valamilyen új szempontot 

az értékeléshez. A  zsűrizésben rá-

adásul diákok is részt vesznek, akik 

Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kis-

kunmajsa, Lakitelek, Nagykörös és 

Tiszakécske iskoláit képviselik, de 

a környékbeli klubok, egyesületek 

is leadják a maguk szavazatait. Itt 

mindig tele van a nézőtér!

Fájdalmak, örömök

– Már lényegében túljutottunk a 

közelmúltunk fehér foltjait, az ’56-

os forradalmat vagy a rendszervál-

tást feldolgozó fi lmeken – mondja 

Buglya Sándor, amikor a tematikai 

tendenciákról kérdezem. – Egyre 

inkább a mai problémák kerülnek 

előtérbe, s ezek megjelenítésében a 

dokumentumfi lmek járnak az élen. 

Fikciós mű viszonylag kevés készül, 

ezek között is az animáció a ked-

venc terület. Például Délvidékről 

középiskolások készítettek ezzel a 

technikával legutóbb remek kisfi l-

met. Sok kreativitást igényel ez a 

műfaj és még iskolai oktatási mód-

szerként is beválik.

S  hogy milyen a dokumentum-

fi lm helyzete általában? Nos, éven-

te sok dokumentumfi lm készül, 

mondja a rendező-producer.

– Nagy hiány ugyanakkor, hogy 

a Magyar Filmszemle megszűnt. 

Vannak fesztiválok, de ezek nem 

helyettesítik a nemzeti fi lmszemlét, 

ahol a szakma koncentráltan talál-

kozhatott és kibeszélhette fájdal-

mait és örömeit. Vannak sikereink, 

sok díjat nyernek a magyar fi lmek, 

de a hazai fi lmkészítést is átitatja a 

kereskedelmi szellem és a pályázati 

rendszer. Nem könnyű megfelelni 

azoknak a kritériumoknak, ame-

lyek alapján támogatás nyerhető a 

Médiahatóságtól. Régebben vol-

tak kezdeményezések, hogy vidéki 

nagyvárosokban legyen a fi lmesek 

országos seregszemléje. Persze a 

szakma a fővárosban működik na-

gyobb részt, így mégiscsak Buda-

pestre került a Magyar Filmszemle. 

Sokat beszélgetünk, gondolkodunk 

az MMA berkein belül is arról, ho-

gyan lehetne ismét feltámasztani 

a fi lmes szakma legfontosabb éves 

találkozóit, miként lehetne átalakí-

tani, az alkotók számára kedvezőb-

bé tenni a pályázati és a támogatási 

rendszert. A Lakiteleki Filmszemle 

mindenesetre példás összefogással 

szerveződik, mértékadó szerveze-

tek – az MMA-tól a Médiahatósá-

gon, a  minisztériumokon, a  Nem-

zeti Művelődési Intézeten át az Or-

szággyűlés Hivataláig – ajánlanak 

fel díjakat az alkotóknak.

Valóság és fi kció

Az elmúlt tizennyolc évben 

számos olyan fi lm született, ame-

lyet a kedvencei közé sorolna a 

szakember. A legutóbbi merítésből 

– a versenyprogramba került 32 

alkotásból – azokat emeli ki, ame-

lyek, ahogyan fogalmaz, a mélyére 

akarnak látni egy-egy témának, és 

nem csupán egy szimpla interjún 

keresztül mutatják be a történé-

seket. Ilyen például a Székely lóra, 

székely! című fi lm (rendező: Daczó 

Dénes), amely mint akció, és mint 

alkotás is érdekes. Arról szól 

ugyanis, hogyan próbál egy kiha-

lóban lévő, jellegzetes helyi lófajtát 

megmenteni a közösség. Ugyan-

csak nagyon fi gyelemre méltónak 

találta Buglya Sándor az egykor 

Nyugat-Magyarországon működő, 

mindezidáig azonban ismeretlen 

fogolytábor történetét bemutató, 

a  Barakkváros foglyai című fi lmet, 

Boros Ferenc alkotását, vagy a Va-

szi Jánoska, egy sepsiszentgyörgyi 

kisfi ú emlékére készült, megrendí-

tő fi lmet (rendező: Vörös T. Balázs). 

Az alkotás azt az 1984-es eseményt 

járja körül, amelyben egy 12 éves 

kisfi ú egy pokolgépes robbantás-

ban életét vesztette. A  baleset kö-

rülményei ma sem tisztázottak.

A  kiemelkedő művek között 

szóba kerülnek a Nemzeti Műve-

lődési Intézet által díjazott fi lmek 

is, így a Szeged című fi lm, amely 

Glaser Kati urbánus legendákat fel-

dolgozó, szellemes-szép animáció 

sorozatának része. Az eseményre 

készült katalógusban olvasható 

egy rövid részlet a néhány perces 

alkotás narrációjából: „A  nagyné-

ném fodrászának, a  műkörmösé-

nek a pedikűröse mesélte, hogy ő 

is szegedi és Szegeden bizony a víz 

az úr. Mindenki tudja, hogy Sze-

ged különlegességéhez jelentősen 

hozzájárul a Tisza szeszélye, mely 

kedvez a vízi életnek. Itt időnként 

a postások vízibiciklivel hozzák a 

leveleket, a  gyerekeket pedig busz 
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helyett árvíz viszi az iskolába… Az-

tán itt van a hírös halászlé is, amit 

áradáskor a legkézenfekvőbb elké-

szíteni… Nincs más dolgunk, mint 

enyhébb napokon kimenni a kony-

hába, beleszórni két zacskó minő-

ségi pirospaprikát a köldökig érő 

vízbe, hagyni, hogy pár hagymát 

elsodorjon az ár, majd egy arra járó 

ponttyal szépen elkeverjük az egé-

szet. Ízlés szerint sózzuk, borsoz-

zuk. Aztán jó étvágyat!”

Filmes felkiáltójelek

Szintén a Nemzeti Művelődési 

Intézet díját – ajándékcsomagját 

– kapta a StonEQ című alkotás és 

szakmai vezetői Kun-Sebők Kata 

és Szűcs Zoltán. „A  Hírös Agóra 

Kulturális és Ifj úsági Központ Pa-

rádwood Filmestábora elérkezett-

nek látta az időt, hogy az elmúlt két 

év táboraiban született alkotásaival 

megméresse magát. Vizuális kí-

sérlet zenére vágással a természet 

építőköveiből. Kő, víz, fa és levél… 

élet.” – írják az alkotók.

Az Intézet elismerését kapta 

még a TEKTAPASZ című produk-

ció, amelynek rendezője, Kancsó 

Péter így vall művéről: „Ez a fi m 

azt az eseményt mutatja be, hogy 

milyen lesz a világ, az oktatás a jö-

vőben. A  modernizációt és a tech-

nikai áttörést szemlélteti.” A  jövőt 

egyszerre viccesnek és ijesztőnek 

láttató rövidfi lm 2030-ba röpíti a 

nézőt.

A  XVIII. Lakiteleki Filmszem-

le fődíját a „felnőtt”, többek között 

írókból, rendezőkből, kritikusok-

ból, színészekből, irodalomtörténé-

szekből, operatőrökből, vágókból 

álló és a diák zsűri egyöntetű véle-

ménye alapján a Ballada egy szol-

gafi ú emlékére című alkotás nyerte. 

A  budapesti rendező, Moharos At-

tila, másfél évtizeden át járt visz-

sza a székelyföldi Sóvidékre, hogy 

fi gyelemmel kísérje egy hányatott 

sorsú testvérpár életét egészen a 

tragikus végkifejletig. Az alkotó ko-

rábban már forgatott egy trilógiát 

Székelyföldi szolgasorsok címmel, 

ennek lezárása, vagy ahogyan ő ne-

vezi, záróköve lett a balladisztikus 

hangvételű mű, amely a csodála-

tos természeti környezetben, teljes 

kiszolgáltatottságban és mély nyo-

morban élő, 21. századi gyermek-

cselédek világát mutatja be. A  ren-

dező – saját szavaival szólva – felki-

áltójelnek szánta fi lmjét.

Útmutató 
klubvezetőknek

A  dokumentumfi lmes elkötele-

zett ember – állítja Buglya Sándor. 

Bár már nyugdíjas, évente egy-két 

hosszabb dokumentumfi lmet lefor-

gat az MMA-hoz kötődő témákban. 

Amin azonban most dolgozik, az 

nem fi lm, hanem könyv. Filmklub 

vezetőknek szerkeszt 100 magyar 

dokumentumfi lmet számba vevő 

kötetet. Nem feltétlenül a legjob-

bakról vagy a legszebbekről szól 

a könyv, mondja, hanem arról a 

100 fi lmről, ami valamilyen szem-

pontból fontosnak, különlegesnek, 

jellemzőnek számít a szakmában. 

A kötet egyszerre kínál majd olvas-

nivalót és fi lmográfi át, az adatok 

mellett tanulmányok is helyet kap-

nak benne. A rendező tehát ezzel a 

kötettel is tanít, mint ahogy tette 

egész életében. Hiszen, amint ön-

életírásában vallja: „A  pedagógia 

sorsommá vált, amikor a hatvanas 

évek végén elkezdtem előadni, ta-

nítani. Mert igény volt rá. Egyéb-

ként a feladatok egész életem során 

megkerestek, rám találtak.” Aho-

gyan a Lakitelken tizennyolc éve 

végzett munka is. Amikor pedig 

maga vesz kamerát a kezébe, első-

sorban az ember érdekli. „Nem sze-

retem a hivalkodó, szenzációhaj-

hász fi lmeket, a  szándékosan rán-

gatott képet, a televízió felszínessé-

gét. Filmjeim csöndesek, mindig az 

emberszeretetről szólnak.”

Fotók: Lakitelek Népfőiskola

DR. BUGLYA SÁNDOR Balázs Béla-díjas fi lmrendező 1945. december 16-án született 
Újkécskén. A gimnázium befejezése után orvosi pályára lépett, általános orvosként dip-
lomázott a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, ám már egyetemi hallgatóként be-
szippantotta a fi lmkészítés világa: 1965 után egy évtizedig amatőr fi lmesként tevékeny-
kedett. Időközben felvételt nyert a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahol 
operatőri, valamint fi lm- és tévérendezői oklevelet szerzett. 1968-ban a Magyar Függet-
len Film és Video Szövetség főtitkára, később elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke lett. 
1966 óta több mint 400 rövid-, kísérleti-, animációs és oktatófi lmet, dokumentum- és 
játékfi lmet, valamint televíziós műsort jegyzett rendezőként és operatőrként. Emellett 
több száz fi lmnek volt producere. 2002 és 2010 között a gödöllői Szent István Egyetemen 
tanított. 2000 óta a Dunaversitas Mesterkurzus egyik vezető tanára, 2008–09-ben a pilis-
csabai Pázmány Péter Tudományegyetem oktatója, 2003 óta pedig a kolozsvári Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Fotóművészet, Filmművészet, Média Szakának szak-
mai vezetőtanáraként vizuális nyelvet, operatőri és produceri ismereteket, fi lmrendezést 
és dramaturgiát tanít. 2002–2005 között DLA tanulmányokat folytat a Színház- és Film-
művészeti Egyetemen. Utóbb Csokonai Vitéz Mihály-díjjal ismerték el a fi lmpedagógia 
területén végzett több évtizedes munkásságát. 2016 óta az MMA Film és Fotóművészeti 
tagozatának vezetője.

R. SIMOR KATALIN 1984-ben végzett magyar-népművelés szakon a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen, majd másoddiplomát szerzett a MUOSZ Bálint György Új-
ságíró Akadémiáján 1987-ben. Elsősorban a kommunikáció és a média területén végzett 
szakmai munkát az elmúlt három évtizedben. Újságíróként dolgozott országos és helyi 
lapok kulturális rovatánál, a debreceni helyi televíziók és rádiók szerkesztő-műsorveze-
tőjeként, illetve PR-esként is. Hat évet tanított intézményi kommunikátor szakon a nyír-
egyházi főiskola kihelyezett, debreceni tagozatán. Újságírói munkáját 2008-ban Debrecen 
város Sajtódíjával ismerték el. Válogatott írásaiból két könyve is megjelent. 2013 február-
jától a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának módszertani referen-
se. Munkája mellett három féléven át oktatott televíziós ismereteket a Debreceni Egye-
tem kommunikációs hallgatóinak. Szívesen vesz részt moderátorként, konferansziéként 
az Intézet, az Iroda, illetve Debrecen város rendezvényein.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Vasvár, vasi hegyhát értékgyűjtő 
kollégium zárókonferenciája

Falukutatás a Hegyháton 
– értékek az örökösök szemével

Érték az, amivel azonosítani 

tudjuk magunkat. Ennek jegyében 

tartották meg a Vasvári Értékfeltá-

ró Kollégium záró konferenciáját a 

Nagy Gáspár Kulturális Központ-

ban.

Az értékfeltárás 2017-ben ta-

vasszal és ősszel zajlott a Vasi 

Hegyhát településein. Eredménye 

egy könyv és egy fi lm, valamint a 

számtalan barátságot érő kapcso-

lat és egymást tisztelő, egymásra 

fi gyelő ember.

Dr. Horváth Zsolt szakmai ve-

zetése mellett Gyöngyösi Zsuzsa a 

kollégium munkájának fő szerve-

zője volt. Kétszer egy hétig közel 

negyven főiskolás és egyetemista 

vett részt a falukutatásban, min-

denhol szeretettel és nagy segítő-

készséggel fogadták őket.

A záró konferencián az értékfel-

táró csoportok rövid prezentációk-

ban mutatták be a Vasváron illetve 

a környék falvaiban talált kincseket. 

A közönség soraiban ültek a könyv 

és a fi lm szereplői, azok az embe-

rek, akik tevékenységükkel értéket 

képviselnek a hegyháti községek-

ben, azok, akik az értékeket az ér-

tékfeltáró csoportok felé közvetí-

tették. A munka a lakiteleki Népfő-

iskola Alapítvány Kárpát-medencei 

Értékfeltáró Kutatásának része volt, 

a  Földművelésügyi Minisztérium 

és az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma is támogatta. A  műsor-

ban fellépett a lakiteleki Kösöntyű 

Néptánccsoport.

Tóth Balázs polgármester kö-

szöntőjében kiemelte: az Érték-

gyűjtő Kollégium sikeresen vette 

számba azokat az értékeket, ame-

lyeket a helyiek ajánlottak, és azo-

kat, amelyeket a kutatók láttak 

meg. A feltárás fontos része lehet a 

Vasváron létrejövő térségi népfőis-

kolának.

Megerősítette ezt megnyitójá-

ban V. Németh Zsolt országgyűlési 

képviselő, hungarikumokért is fele-

lős államtitkár.

Nem általában beszélünk ér-

tékekről, hanem akként, hogy mi 

hogyan ágyazódunk be a térségbe, 

milyen értékek alakíthatják a jö-

vőnket – mondta. – A hungarikum 
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

törvényben szabad lehetőséget ad-

tunk annak meghatározására, mi 

az érték. Mindaz, amivel azonosí-

tani tudjuk magunkat. Lehetünk 

szubjektívek is. Azokat az értéke-

ket állítjuk középpontba, amelyek 

vonzóak és szerethetőek. Ország-

szerte már ezer településen van 

értéktár, a  helyi elkötelezett értel-

miségiek hozták létre. A  kollégi-

um munkájának tanulsága, hogy a 

tudományos kutatás módszertana 

az amatőr kutatók érzékenységével 

és lelkesedésével összebékíthető. 

Egy tájra lehet nézni a topográfus 

és a festő szemével, egy szívre a 

kardiológus és a szerelmes ember 

szemével, egy nyelvre a nyelvész 

és a költő szemével, egy értékre a 

becsüs és az örökös szemével. Az 

örökösök szemlélete volt az ér-

tékgyűjtőkben is, tevékenységük 

bizonyítja, hogy kell a külső szem 

a reális kép alkotásához. Reméljük, 

ez a munka megalapozza a vasvári 

térségi népfőiskola létrehozását.

A  színpadon bemutatott szak-

mai beszámolók után az NMI 

Művelődési Intézet Nonprofi t 

Közhasznú Kft. akkori igazgatója, 

Kárpáti Árpád arról beszélt, hogy 

a nemzeti identitás és a helyi kötő-

dés nincs meg egymás nélkül. A la-

kiteleki népfőiskola az ideszerve-

zett kollégiummal lendületet adott 

a térségnek, fontos, hogy a hegy-

hátiak ezt továbbvigyék, éljék is az 

értékeiket.

Lezsák Sándor, az országgyűlés 

alelnöke, a  lakiteleki Népfőiskola 

Alapítvány kuratóriumának elnöke 

zárszavában hangsúlyozta a helyi 

kötődések szerepét, amelyek egy 

ember belső térképét alakítják.

V. Németh Zsoltot akkor ismer-

tem meg, amikor még polgármes-

ter volt itt a városban, majd a parla-

menti munkáját fi gyelemmel kísér-

ve érett meg a gondolat, hogy ha 

lesz egy nagy térségi népfőiskola, 

annak itt kell lenni Vasváron. Ezt 

a mostani értékfeltáró kollégium 

munkája is megerősítette bennem 

– mondta Lezsák Sándor.

Az elmúlt három évben húsz 

ilyen kollégiumot szervezett a la-

kiteleki népfőiskola, több mint 

ezer fi atal vett részt benne. Óriási 

lehetőséget kaptak azzal, hogy ta-

lálkozhattak a magyar falu valósá-

gával, amelynek lakói egy életérzést 

tudnak közvetíteni. Végezetül az 

országgyűlés alelnöke bejelentette: 

újabb nyolc millió forint érkezik 

Vasvárra a térségi népfőiskola elő-

készítésére.

Forrás: vaol.hu – Fotó: vaol.hu
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Vitéz AnitaVitéz Anita

Alapítványi iskola a művelődésért
Célkitűzésük, hogy a térségben 

felneveljenek egy nemzeti elköteleződésű, 
keresztény, gondolkodó nemzedéket

Látóúton. Lakitelek központ-

tal születőben van egy népfőiskolai 

hálózat, ennek lenne az egyik járási 

központja a mezőörsi Magyar Mű-

hely Alapítvány – mondta Szabó 

Gyula plébános.

A  kultúra és a vallás egymástól 

elválaszthatatlan fogalmak, ateista 

kultúra nincs. Ha valaki azt mond-

ja, hogy kulturált, de ateista ember, 

nem olvasott még eleget – mondta 

lapunknak Szabó Gyula mezőörsi 

plébános, a  Magyar Műhely Alapít-

vány elnöke. Az egyháztörténet ku-

tatója szerint a rendszerváltozást kö-

vetően Mindszenty József bíborost 

kellett volna elsőként szentté avatni, 

őt kellett volna a társadalom és az 

egyház elé példaképnek állítani.

– Évek óta vezeti az oktatással 

és helyi kultúraápolással foglalkozó 

Magyar Műhely Alapítványt Mező-

örsön. Mi volt a céljuk az intézmény 

létrehozásával?

– A  Magyar Műhely Alapítvány 

1993-ban jött létre azzal a céllal, 

hogy Mezőörs és térsége hátrányos 

helyzetű fi ataljait segítse. A  hátrá-

nyos helyzetet úgy értem, hogy ma 

Magyarországon hátrányos hely-

zetűnek tekinthető mindenki, aki 

nem fér hozzá a tudáshoz, legyen az 

szakrális tudás vagy a magas szin-

tű népi, nemzeti kultúra ismere-

te. Azért hoztuk létre az alapítvány 

fenntartásában működő általános 

iskolánkat és gimnáziumunkat, mert 

szeretnénk ezt a hiányt pótolni. Az 

induláskor sokat segítettek a néme-

tek, az ottani katolikus püspökkari 

konferenciának, nagyon tetszett a 

kezdeményezésünk. A  kezdetektől 

arra törekedtünk, hogy ne a társada-

lom templomba járó néhány száza-

lékot szólítsuk meg, hanem a több-

séget. Azokat, akik nem elutasítók a 

kereszténységgel kapcsolatban, csak 

nem jönnek be a templomba. Tehát 

nem értékcserét tűztünk ki célul, ha-

nem egy nyitást mindazok felé, akik 

a regula positivát elfogadják – amit 

akarsz, hogy veled tegyenek, azt 

tedd te is másokkal.

– Hogyan és hová fejlődtek az in-

dulás óta?

– Általános iskolával indultunk, 

néhány évvel később pedig a gimná-

ziummal, így tizenkét évig járhatnak 

egy intézménybe a diákjaink. Célki-

tűzésünk, hogy a térségben fölne-

veljünk egy intelligens, gondolkodó, 

nemzetileg elkötelezett keresztény, 

a  másik értékeit tisztelni tudó, pár-

beszédképes nemzedéket, amelynek 

tagjai talán majd elérnek a követke-

ző és a következő emberhez. A  ta-

nítványainkból munkatársakat sze-

retnénk viszontlátni mind a tanári 

karban, mind pedig az én közvetlen 

munkacsoportomban, amelyben az 

alapítványt irányítják. Ez tehát az 

eredeti koncepció, de közben rájöt-

tünk, hogy nem elegendő a fi atalok-

kal foglalkozni, mert a felnőtt réteget 

is meg kell tudni szólítani. Ekkor jött 

be a népfőiskola gondolata, Lakitelek 

és a Nemzeti Művelődési Intézet.

„Hiteles tanáregyéniségek kellenek” 
(Fotó: Ficsor Márton)
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Vitéz Anita

– Hol tart a népfőiskolai kezdemé-

nyezés?

– Folyamatosan különböző prog-

ramokat szervezünk, Bécsből példá-

ul elhoztuk a Szent Korona-kiállítást. 

Fontos az ökológia, a helyes életmód 

mélyebb megismertetése. Hangsúlyt 

helyezünk a helytörténetre, rövide-

sen Bársonyos község helytörténetét 

szeretnénk megjelentetni, a  térség 

értékeit mélyebben feltárni, ősi kul-

túránkat megbecsülni, megismerni.

– Mit ért a térség alatt?

– A Bábolna, Pannonhalma, Győr 

és Kisbér közötti, nagyjából járásnyi 

területet.

– Mennyi embert sikerül megszó-

lítani?

– Változó, ez nagyban függ attól, 

hogy hol és milyen programunk van. 

Ha a helyi eseményekre eljön a tele-

pülésről tizenöt-húsz ember, akkor 

már elégedett vagyok. Járunk kirán-

dulni mindenfele a Kárpát-medencé-

ben – ilyen programokra természe-

tesen többen jelentkeznek.

– Mennyire lehet a közművelő-

désre alternatívát nyújtani Győr 

és Pannonhalma vonzáskörzetében, 

ahol mind a kultúra, mind pedig az 

oktatás nagyon erős történeti hagyo-

mányokkal bír?

– A  vidéki kultúra ápolása és föl-

karolása terén lehet és van mit ten-

nünk Győr és Pannonhalma vitatha-

tatlan kulturális jelentősége mellett 

is, szerintem ez egyik település egyik 

intézményének sem fő profi lja. És 

természetesen nem kell senkivel 

konkurálni, mindenkinek ott kell el-

végeznie a feladatát, ahová a Jóisten 

állította, emellett pedig hiszek az 

együttműködésben és abban, hogy 

lehet egymástól tanulni.

– Kik a partnereik?

– Az önkormányzatokkal, civil 

szervezetekkel és egyházakkal a tér-

ségben jó kapcsolatban vagyunk. Az 

Erasmus programkeretében erdé-

lyiekkel és felvidékiekkel dolgozunk, 

Komáromban régi a kapcsolatunk a 

Marianummal, részt veszünk a Rá-

kóczi Szövetség munkájában, jóban 

vagyunk a Csibészek Alapítvánnyal 

is Csíksomlyón. Részt veszünk a Ka-

tonasuli Programban is.

– Honlapjukon szerepel, hogy 

hangsúlyos az alapítvány célkitűzé-

sei között a tehetséggondozás. Ho-

gyan kell ezt érteni?

– Nem az elitképzés a célunk: ha 

nyitott és együttműködő gyermek és 

család jelentkezik hozzánk, az min-

dig garancia arra, hogy jól fogjuk tud-

ni nevelni, tanítani. A társadalomnak 

egy kis százaléka képes az önálló 

gondolkodásra, a  nagy része valami-

lyen irányítást igényel. Nem mindegy, 

hogy az irányítók között mekkora 

szerepet kapnak a megfelelő érték-

rendű emberek. Emellett úgy gondo-

lom, a kultúra persze nem kizárólag 

a diplomához kapcsolódik: tavaly egy 

gázszerelővel Hamvas Béláról tud-

tam beszélgetni, óriási élmény volt.

– Ahhoz, hogy kritikus és önálló 

gondolkodásra neveljenek gyerme-

keket, szükség van megfelelő tanári 

karra. Honnan kerülnek ki az alapít-

ványi iskola tanárai?

– Sokakat közülük több évtizede, 

még a Bokor közösségből ismerek: 

velük adott, hogy egy nyelvet beszé-

lünk. Aki újonnan csatlakozik, mind 

nyitott az értékeink iránt, és képvise-

li is azokat. Nem akarom ugyanak-

kor véka alá rejteni, hogy a magyar 

tanárképzés gyenge lábakon áll, tar-

talmilag alapvetően ateista örökségű 

tankönyveink vannak. Nem pontok 

és tesztek alapján kellene fölvenni a 

leendő tanárokat, hanem alkalmas-

ság alapján, ha pedig valaki elvégzi 

az egyetemet, nem feltétlenül sza-

bad azonnal a pályára engedni, meg 

kellene nézni előbb, hogy alkalmas-e. 

Hollandiában már bevezették ezt a 

szűrőrendszert. A  közoktatás bü-

rokratizálódását sürgősen be kellene 

fejezni: a  tanár idejének nagy részét 

ma az adminisztráció viszi el, ahe-

lyett hogy a gyerekekkel foglalkozna.

– Milyen pillérei vannak az ala-

pítványi iskolában a világnézeti ne-

velésnek?

– A kultúra és a vallás egymástól 

elválaszthatatlan fogalmak, ateista 

kultúra nincs. Ha valaki azt mond-

ja, hogy kulturált, de ateista ember, 

nem olvasott még eleget. Nincs 

konkrét felekezeti nevelés nálunk, 
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Vitéz Anita

az alapvető keresztény, nemzeti és 

emberi értékeket fontosnak tartom. 

Nemcsak az értelmi, hanem az érzel-

mi, a közösségi és a lelki intelligenci-

át is fejleszteni kell. Segítségül hívjuk 

őseink magas kultúráját, a  világot 

egészében-egészségben értelmezzük. 

Ezt hívhatjuk szerves műveltségnek. 

Erre neveljük a gyermekeket.

– Hogyan lehet ezt beépíteni a 

tantervbe, órarendbe?

– A  mostani keretek között, úgy 

gondolom, a  hiteles tanáregyénisé-

geknek van a legnagyobb szerepük, 

akik életükkel jó példát mutatnak. 

A nevelésben ez átjön.

– Feltétel, hogy az iskolába jelent-

kezők katolikusok legyenek?

– Nem. A  zömük persze katoli-

kus, de vannak reformátusok és nem 

vallásgyakorlók is, akik elfogadják és 

élik a regula positivát. A keresztény-

séget elsősorban a templom falain 

kívül képzelem el. A  kereszténység 

nem a templomban van, hanem az 

életben, ki kell mennünk a társa-

dalomba és megismertetni az érté-

keinket, nem pedig a társadalmat 

beszorítani a templomba. A  máso-

dik vatikáni zsinat egyházfelfogása 

ezzel összhangban van, csak ma Ma-

gyarországon még nagyon messze 

vagyunk ettől. A  zsinat az egyház 

fogalmát kiszélesítette. Kitárta ka-

puit az emberek előtt, akik hisznek 

Istenben, a  lelkiismeretük szerint 

igazságot kereső életet élnek. Fel kell 

tennünk a kérdést, kit akarunk meg-

szólítani. A  templomba járó néhány 

százalékot vagy a társadalom többi 

tagját. Ehhez más teológiai oktatásra, 

szemléletre van szükség. A  plébáni-

ák és a helyi civil, kulturális szerveze-

tek együttműködésére óriási szükség 

lenne, hiszen akiket az egyház nem 

tud közvetlenül megszólítani, azok-

hoz eljuthat a kultúrán és a világi 

közösségeken keresztül. Ha közössé-

get akarunk építeni – márpedig ez a 

cél –, akkor másként kell megszólíta-

ni a társadalmat, több civil segítő is 

kellene, akik főállásban, rendes fi ze-

téssel segíthetik a munkánkat.

– Milyen kivezető utakat lát ezek-

ből a nehézségekből?

– A  Kádár-rendszerben az egy-

ház szabadsága liturgikus szabadság 

volt: a  templom falain belül azt csi-

nálhattunk, amit akartunk, de a tár-

sadalomban már nem lehetett vallá-

sosnak lenni. Ez a mentalitás sajnos 

megmaradt, és még most is él, pedig 

már senki nem üldözi az egyházat, 

sőt ma Magyarországon épp hogy 

nagyon pozitív a megítélése. Ideje 

lenne az egyházi rendszerváltásnak – 

ez ugyanis még nem következett be – 

még akkor is, ha vannak nagyon-na-

gyon jó kezdeményezések és társa-

dalmi ügyekre érzékeny főpásztorok.

– Kutatja a 20. századi magyar 

egyháztörténetet is. Mi a véleménye 

arról, hogy kimondták Mindszenty 

József bíboros életszentségét?

– Végre! A  rendszerváltozást kö-

vetően Mindszenty bíborost kellett 

volna elsőként szentté avatni. Őt 

kellett volna a társadalom és az egy-

ház elé példaképnek állítani. Szent 

ember volt, és ezt már nagyon régen 

ki kellett volna mondani. Az én le-

véltári kutatásaimnak – szeretném 

leszögezni – nem az a céljuk, hogy 

ügynökökre vadásszunk, hanem 

hogy pontosan föltárjuk a múltat, ta-

nuljunk belőle, hogy még egyszer ne 

kövessük el ugyanezeket a hibákat. 

Azt pedig egészen természetesnek 

tartom, hogy akinek terhelt a múltja, 

és egy bizonyos szinten felül érintett 

volt a saját egyháza üldözésében, az 

alkalmazza magára nézve a katolikus 

bűnbánattartás szabályait.

– Milyen hosszú távú terveik van-

nak?

– Lakitelek központtal születőben 

van egy népfőiskolai hálózat, mi pe-

dig szeretnénk ennek egy járási köz-

pontja lenni. Már évekkel ezelőtt el-

kezdtük képezni a munkatársainkat, 

szoros az együttműködés a Nemze-

ti Művelődési Intézettel is. Annak 

szakemberei a szervezési tapaszta-

lataikat, mi pedig a helyi ismereteket 

tudjuk adni a közös munkához.

Első megjelenés: magyarhirlap.hu 
2018.11.26.



83

w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Gászné Bősz BernadettGászné Bősz Bernadett

A Pécsváradi Bencések Nyomában 
Népfőiskola előzményei 

és előkészítése
Értékek, értékfeltárás, 
értékközvetítés 
Pécsváradon

A  pécsváradi „Szentháromság”: 

a helybeli grafi kusművész, Csizma-

dia László nevezte meg így azokat 

az értékeket, melyek Pécsvárad kü-

lönleges karakterét megformálják: 

a  történelme, a  természeti környe-

zete és a kultúrája. Pécsváradot és 

térségét ezeréves múltjának, inspi-

ráló természeti környezetének, ele-

ven, többnemzetiségű hagyomá-

nyainak köszönhetően rendkívül 

színes kulturális élet jellemzi, mely 

aktív helyi közösségekre épülhet.

Aki ilyen környezetben él, ne-

velkedik, sokszor fel sem ismeri az 

őt körülvevő értékek valódi értékét, 

különlegességét, mert természetes-

nek tartja ezt a közeget. Talán ez 

is lehet az oka annak, hogy Pécs-

várad, a  pécsváradi vár még nem 

kapta meg az értékének megfelelő 

fi gyelmet a Kárpát-medencében. 

Nem volt elég erős a helyiek öntu-

data, és nem volt elég erős a külső 

szándék. A  népfőiskola mindkét 

oldalt megerősítheti.

A  különleges gazdagság felada-

tot ad, lehetőség és felelősség egy-

szerre: a  körülöttünk lévő értékek 

megismerése, megismertetése, to-

vábbörökítése, megőrzése, és az 

értékek erőforrássá alakítása.

Az értékek számbavétele lé-

nyegesen korábban megkezdő-

dött Pécsváradon, mint ahogy a 

törvényi lehetőség megjelent. Ha 

úgy tetszik, már 1931-ben, amikor 

Dombay János a saját régészeti ku-

tatásainak anyagát – Pécsvárad és 

környékének avar-, bronz- és ró-

mai kori leletei – kiállította a vár-

ban, a  várban megtalált középkori 

anyagokkal együtt.

A  Pécsváradi Várbaráti Kör 

kifejezetten a szellemi és kulturális 

örökség megőrzése céljával alakult 

meg 1981-ben. Köztéri szobrokat 

állítottak, emléktáblákat helyeztek 

el. Kiállításokat rendeznek hely-

történeti témában és pécsváradi 

kötődésű alkotókat mutatnak be. 

Előadásokkal, konferenciákkal já-

rulnak hozzá a múlt értékeinek 

megismertetéséhez. Évente több-

ször szerveznek kirándulásokat 

hazánk és a Kárpát-medence érté-

keinek, emlékeinek felkutatására, 

de helyben is útnak indulnak: a Pe-

ónia-túra és a Zengő-túra több év-

tizedes hagyománnyal rendelkezik. 

Készítettek pécsváradi képeslapo-

kat és számos kiadványt: Pécsvára-

di képeskönyv, Rózsahegyi Ferenc: 

Háborús napló, és a helyi történe-

lem egy-egy szegmensét bemutató 

kiadványt a Pécsváradi Füzetek-so-

rozatban.

Ki kell emelni a publikációk 

közül a Pécsvárad c. monográfi át, 

mely rendkívül alapos, tudomá-

nyos igényű értekezések formájá-

ban foglalja össze a város múltját 

– és megjelenésekor a jelenét. Az 

önkormányzat fi nanszírozásában, 

Füzes Miklós szerkesztésében, 

2001-ben jelent meg.

A  helyi események dokumentá-

lása szintén évtizedek óta működik. 

A  megyei tanács rendelete alapján 

kezdte írni a Községi Krónikát dr. 

Kófi ás Mihály jegyző, aztán uta-

sítás nélkül is folytatta a munkát. 

Néhány éve Bősz Zoltánnénak adta 

át a feladatot. Így Pécsvárad a ke-

vés települések egyike az ország-

ban, ahol több évtizedes, egységes 

szerkezetű krónika őrzi az egyes 

évek eseményeit, történéseit.

Hasonló kordokumentáció a 

helyi kiadvány, a  Pécsváradi Hír-

mondó. Sokféleképp készült, sok 

változáson ment át, de létezik és 

rögzíti a helyi eseményeket, véle-

ményeket. 28. évfolyamának első 

számát minden pécsváradi lakos 

megkapta.

A  Pécsváradi Városi Televízió 

2017 januárjában ünnepelte fenn-
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állása 25. évfordulóját. Kéthetente 

híradóval jelentkezik; tudósít, élő 

adásban közvetít ünnepeinkről és 

a képviselő testületi ülésekről. Ar-

chívumának digitalizálása hamaro-

san befejeződik, és bárki számára 

elérhető lesz.

Az önkormányzat támogatja 

és kezdeményezi a helyi értékek 

felkutatását, mert meggyőződé-

se, hogy ezen értékek tudatosítása 

hozzájárul a lokális társadalom, 

a közösségek fejlesztéséhez, a helyi 

és a nemzeti identitástudat meg-

erősödéséhez. Ezáltal növeked-

het Pécsvárad népességmegtartó 

– akár népességvonzó-ereje is. Az 

értékek, a  kultúra, a  hagyomány 

ugyanakkor a településfejlesztés 

eszközei is lehetnek. A  turizmus 

eszköze a gazdaságfejlesztésnek, 

a  foglalkoztatás bővítésnek. Re-

mek példával szolgál a Pécsváradi 

ÉLMÉNYVÁR projekt: az önkor-

mányzat merész döntéssel saját 

kezébe vette az addig a különböző 

bérlők által nem elfogadható mó-

don üzemeltetett műemlék-együt-

test, az egykori bencés monostor-

ban a 80-as években kialakított 

turisztikai komplexumot. Egy-egy 

értékelem megfelelő hasznosítása 

segíti magát az értékfeltáró folya-

matot is: az autentikus működtetés 

elengedhetetlen feltétele a vár tör-

ténetének beható tanulmányozá-

sa. Egyúttal a többi értékelemre is 

fi gyelem terelődik annak köszön-

hetően, hogy a tartózkodási idő 

úgy növelhető meg leginkább, ha 

komplex kínálattal, programcso-

maggal állunk a potenciális turis-

ták elé, amibe beépítjük ez egyes 

értéktári elemeket is. A  harmadik, 

nem elhanyagolható hatás a helyi 

identitástudat erősödése: ha idege-

neket annyira kíváncsivá tesz a mi 

attrakciónk, jelen esetben a várunk, 

akkor igazán értékes lehet, tehát 

büszke lehetek rá, hogy az enyém! 

A  következő lépés pedig a megis-

merés igénye: én is megnézem, és 

tudni akarom, hogy mi is ez.

Az Értéktár Bizottság tevékeny-

sége 2013-ban indult. Ebben az 

évben 46 kiemelkedő érték került 

a listára, meghatározták azokat az 

értékeket, amelyeket a Megyei, il-

letve a Nemzeti Értéktárba javasol-

nak, valamint megállapították a fel-

terjesztés sorrendjét. A  dokumen-

táció alapját a Pécsváradi Várbaráti 

Kör által összegyűjtött és őrzött 

anyagok képezik.

A  következő években több, ki-

mondottan külső ok miatt nem-

igen haladt előre az értéktár ügye, 

ami visszavetette a kezdeti lelke-

sedést. Új lendületet éppen a nép-

főiskola mint lehetőség, mint eset-

leges szervezeti keret és szakmai 

támogatás adott.

2017-ben a bizottság tagjai a 

Pécsváradi Vár mint téma bővítésé-

ről tárgyalnak: nemcsak a bencések 

épített örökségét, hanem szellemi 

hagyatékukat is az értékelem részévé 

kell tenni, hiszen máig elevenen hat!

A „bencés örökség” része:

– a múlt tudományos igényű 

kutatása és a tudás megosztásának 

szándéka – civilszervezetek, első-

sorban a Pécsváradi Várbaráti Kör 

működése; a  művelődési központ 

fenntartása vagy a népfőiskolai jel-

legű kezdeményezések

– a gyógynövényes-gyógysze-

rész hagyományok: az 1847-ben 

nyílott patika épülete ma is áll; tea-

üzem és gyógyszergyár működik; 

a  vár Ispotályában múzeumpeda-

gógiai foglalkozások épülnek a fű-

szerkert növényeire; a Zengő erdői, 

mezői lehetőséget adnak a gyógy-

növények gyűjtésére

– az oktatás: intézményi kere-

tekben és iskolán kívüli formában 

elérhető a településen (művelődési 

központ, civil szervezetek)

– az integráló, az egykori apát-

sági birtokhoz tartozó települése-

ket összefogó szerep: a  műemlék 

hozzáférhető, az elmúlt évek fej-

lesztéseinek és az önkormányzati 

üzemeltetésnek köszönhetően jó 

állapotban, szakmailag magas szín-

vonalon megismerhető.

Ez a páratlan örökség képezi a 

Zengővidék népfőiskolájának alapját.

Népfőiskola kezdeményei 
Pécsváradon

2000 őszén dr. Sári Mihály haj-

dúsági tapasztalatait igyekezett 

átültetni, egy zöldségtermesztő 

kistanfolyam lezajlott, majd igazán 

sikeresen az ANIMA WARADI-

ENSE Értelmiségi Klub működött 

2001–2004 között. Havonta 15-60 

fő gyűlt össze. A  tagság által java-

solt témákat dolgoztak fel, mégpe-

dig egy-egy helyi szakértő/kompe-
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tens személy irányításával. Közös 

kirándulások, séták, karácsonyi és 

nyárköszöntő rendezvények színe-

sítették a programot, és szervezték 

közösségé a résztvevőket.

Részben az ANIMA WARADI-

ENSE Értelmiségi Klub folytatásá-

nak tekinthető, részben a Polgári 

Kör hagyományát vitte tovább a 

TUDÁSVÁRAD 2012 őszétől 2015-

ig. Hasonló elvárásokkal, de már 

profi  előadók bevonásával, évi 5-6 

alkalommal találkoztak. Az eladá-

sok nyitottak voltak.

Máig szívesen emlegetik a részt-

vevők az Értelmiségi Klub és a TU-

DÁSVÁRAD előadásait; ma is nagy 

érdeklődés mellett zajlanak a mű-

velődési központ vagy egy-egy civil 

szerezet által meghívott előadók al-

kalmi estjei. Az igény tehát megvan.

A pécsváradi nép-
főiskola programterve 
2018–2020

Az első három esztendő az ala-

pozás időszaka, hiszen bár nem 

előzmény nélküli, és biztos bá-

zisként ezeresztendős örökségre 

épülhet, a  konszenzuson alapuló, 

a  Zengőalja lakosságának egészét 

megszólító, az aprófalvak megtar-

tó és éltető erejét is erősítő, valós, 

gyakorlati igényeket kiszolgáló 

szervezet közös kialakítása a cél. 

Ehhez a következő feladatokat kí-

vánjuk elvégezni:

1. Megtalálni Pécsváradon és 

a Zengővidék öt településén mind-

azokat, akik lehetőséget látnak a 

népfőiskolai mozgalomban,

– akik hajlandóak elvégezni 

szakmai-szervezeti támogatással a 

helyi értékek feltérképezését

– akik valós érdeklődést mutat-

nak egy-egy problémakör iránt

– akik releváns tudással – vagy 

ismeretséggel rendelkeznek adott 

témakörben

2. Döntést hozni a népfőiskola 

nevéről

Cél olyan elnevezés konszen-

zusos megtalálása, mely kifejezi 

a népfőiskola tevékenységének 

középpontjába állított bencés 

örökséget, az épített és szellemi 

örökséget egyaránt ‒ utal a ha-

gyományainkra és az értékeink-

re, az ezekre építő tudásszerzésre 

és a közösségépítésre is. Néhány 

felmerült javaslat: Építő Örökség 

Népfőiskola (Ösztönző / Gyógyító 

örökség); Szent Korona Népfőis-

kola; Zengő Népfőiskola; Bencések 

Nyomdokán Népfőiskola / Bencé-

sek Nyomdokán a Zengővidéken 

Népfőiskola; Bazsarózsa Népfőis-

kola; „Ezer éve szól a harang” Nép-

főiskola.

3. Szakmai-metodikai tudás-

szerzés: Részben az értékfeltárás 

folyamatában (az interjúztatás 

szabályaitól – a kérdőívek kiérté-

keléséig); a  feltárt értékek szakma-

ilag precíz leírásában és feldolgo-

zásában; az értéktár elemeinek a 

lakossággal való megismertetésé-

ben; a  kerekasztal-beszélgetések 

moderálásában; igényfelmérésben; 

ösztönzésben; a  tudásátadó prog-

ramok lebonyolításában stb.), rész-

ben a népfőiskola gyakorlati mű-

ködtetésében (találkozók rendsze-

ressége, szakemberek megtalálása; 

résztvevők bevonása stb.)
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– A  Lakitelek Alapítvány és 

Népfőiskola, illetve a már többéves 

múlttal és tapasztalattal rendelkező 

népfőiskolák segítségével

– A  Zengővidék települései és 

Unterschleissheim (D) testvér-

várossal a helyi Volkshochschule 

szervezeti kereteinek, működési 

szabályainak, humánerő és tárgyi 

feltételeinek, a  kínált kurzusok, 

előadások tanulmányozása. Az in-

tézmény vezetői és a város képvi-

selői támogatásukról biztosítottak 

egy hasonló képzési forma megva-

lósítása esetén.

– NMI Művelődési Intézet ál-

tali metodikai és „jó gyakorlatok” 

alapú segítségnyújtás mellett kul-

turális, helytörténeti ismeretek 

(pl. történelmi, művészettörténeti, 

egyháztörténeti) és szakmai kom-

petenciák fejlesztése, kiegészítése

4. Szekciók megalakítása

• A  mi történelmünk: a  pécsvá-

radi bencés monostor történetének 

kutatása, bemutatása, feldolgozása; 

különös tekintettel az apátsági bir-

tok településeire; a vár mint bencés 

örökség: egyház- és államalapítási 

emlékhely; történelem, történelmi 

személyiségek, gyógyítás, uradalmi 

gazdálkodás stb.

• Ökotudat: bioháztartás, egész-

séges életmód, biogazdálkodás; 

kertbarátok klubja; kistermelők és 

helyi termelők támogatása és erő-

sítése; környezetvédelem (Zengő; 

bánáti bazsarózsa)

• Szülők iskolája: a felelős szülői 

magatartás erősítése szakelőadá-

sok, jó gyakorlatok és közösségi al-

kalmak segítségével

• Értéktárház: a  települési ér-

téktárak bővítése, feldolgozása a 

helyi identitás erősítése, valamint 

az erőforrásként való felhasználás 

céljából; Értékfalak kialakítása

• Kultúrtáj: helyi alkotók, illet-

ve a térséghez köthető művészeti 

alkotások felkutatása, rendszere-

zése

• Töttös Sándor Kollégium – 

Töttös Sándor életművének fel-

dolgozása, ennek során a néprajzi 

örökség számbavétele. Mintapro-

jekt jelleggel, hogy a későbbiek-

ben további, olyan komoly szelle-

mi örökséget maguk után hagyó, 

pécsváradi (kötődésű) személyek 

életművének feldolgozása is meg-

történjen, mint Mott János, Freund 

János, Kígyós Sándor, Dombay Já-

nos, Agárdi Ede, Asztrik apát, Fü-

lep Lajos, dr. Gállos Ferenc, dr. Kó-

fi ás Mihály.

5. A Népfőiskola helyének bizto-

sítása: méltó és megfelelő helye a 

mai Samu Géza Múzeumban lenne. 

Az épület Pécsvárad Árpád-kori 

városrészében, az egykori főtéren 

áll. Ez a tér volt a helyszíne a Szent 

István rendelete által engedélyezett 

vasárnapi vásároknak, majd a török 

után itt építették fel a legfontosabb 

„intézményeket”, a  különböző fele-

kezetek templomait, iskoláit, paró-

kiáit, a temetőt, a boltot és a kocs-

mát. Arculata az 1850-es évektől 

semmit sem változott. Az épület 

maga 1823-ban épült; katolikus 

iskola volt, iskolaként működött 

1998-ig. 2000-ben millenniumi be-

ruházásként felújították, kialakítot-

ták benne Samu Géza Múzeumát 

– a művész hagyatékát az özvegye 

adományozta a városnak; Dévényi 

Sándor Ybl-, Kossuth- és Príma 

Primissima-díjas építész tervezte 

meg a kiváló kiállítótermeket. Ek-

kor nyitották meg a földszinten az 

iskolatörténeti kiállítást is, mely 

egy korabeli bútorokkal, eszkö-

zökkel, tanszerekkel berendezett, 

1930-as évekbeli osztálytermet 

mutat be.

A  volt iskola egykori pedagó-

guslakása éveken át a FA Alkotótá-

bor otthona volt; jelenleg az Ado-

mánybolt működik az épületben: 

a  Család és Közösség Alapítvány 

szervezésében, rendszeres nyitva 

tartással, jelképes áron vásárolhat-

nak a rászorulók a használt, de jó 

állapotú, helyiek által adományo-

zott ruhákból, berendezési tár-

gyakból, használati eszközökből. 

Sajnos, mára az egész épületegyüt-

tes állaga ismét erősen leromlott. 

Az épület a katolikus egyház tu-

lajdonában van; 2020-ban lejár a 

Pécsi Püspökséggel kötött bérleti 

szerződése, de püspök úr már je-

lezte: készek a hosszabbításra.

6. Az értéktárak bővítése, rend-

szerezése, közkinccsé tétele: minden 

település rendelkezik értéktárral, 

de többnyire „holt tőkeként”. Az 

értékfeltáró fórumokon alapvetően 

három kritika fogalmazódott meg:

– túlságosan a tárgyi elemekre 

koncentrál: nem nevez meg szemé-
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Gászné Bősz Bernadett

lyeket, hagyományokat, eseménye-

ket, természeti értékeket

– nem attraktív, ismeretterjesz-

tésre, további tanulmányozásra, 

helyi értékekhez köthető esemé-

nyek szervezésére nem alkalmas

– nem megfelelő az ismertsége: 

sem magának az Értéktárnak, sem 

az egyes értékelemeknek

Ebben az 1. pont alapján meg-

talált személyekkel és a 2. pontban 

megszerzett tudással várunk el-

mozdulást. Cél továbbá, hogy az 

értékelemek rendezvények, közös-

ségi együttlétek (pl. Értéknapok, 

Értékséták) alapját is képezzék, így 

többszörösen erősítve a helyi iden-

titástudatot.

További népfőiskolai temati-

ka-javaslatok:

– Gesztenyés: természeti, tör-

ténelmi (uradalmi haszonnövény), 

néprajzi, gasztronómiai, népművé-

szeti vonatkozásban való feldolgo-

zása.

– a fúvós zenei hagyomány ku-

tatása

– a Kelet-Mecsek Árpád-kori 

emlékeinek összegyűjtése, feldol-

gozása, tematikus úttá szervezése

– a bánáti bazsarózsa – maga a 

növény, és mint szimbólum

– Schwäbischer Ring ‒ magyar-

országi németek emlékhelyei a kör-

nyezetünkben

– civil élet: sok tárgyi emlékünk 

van, de nincsenek módszeresen 

felgyűjtve a dalárdák, valamint a 

színjátszó kör, az iparos kör, az úri 

kaszinó, a  szakkörök, a  zenei élet, 

a  művészeti csoportok és az alko-

tótáborok stb. története.

Hisszük, hogy a fentiek követ-

kezetes és elszánt megvalósításával 

2020-ra sikerül megteremteni – a 

sok elképzelt név közül talán épp 

– a Bencések Nyomdokán Népfő-

iskola tartós működtetésének alap-

vető és stabil kereteit.

Az épülő népfőiskolák közös 

sikerében bízva hívunk és várunk 

mindenkit a Bencések Nyomdokán 

Népfőiskola Pécsvárad–Zengőalja 

létrehozásában és működtetésében 

való aktív részvételre!

Információk: www.pecsvarad.

hu; info@pecsvaradivar.hu

(A  pécsváradi alakuló népfőis-

kola elkészült kiadványán, melyből 

részletet közlünk, a  következő sze-

mélyek és intézmények dolgoztak: 

Szerkesztő: Gászné Bősz Bernadett. 

Szöveg: Bognár Gyöngyvér, Gállos 

Orsolya, Gászné Bősz Bernadett, 

Horváth János, Kutas Éva, Mendöl 

Zsuzsanna, Poór Gabriella. Fotó: 

Baumann Mihály, Beckné Kótsch 

Petra, Glasz György, Horváth Já-

nos, Kutas Éva, Lévai Gábor, Pécs-

várad, Hosszúhetény és Erzsébet 

községek archívuma és Pécsváradi 

Vár Szolgáltató Kft. 2018.)

GÁSZNÉ BŐSZ BERNADETT (Pécs, 1971) magyar–német szakos középiskolai tanár, 
Pénzügy szakon, vállalkozási szakirány szakközgazdász, okl. szakközgazdász turizmus 
menedzsment szakon, Földtudományok Doktori Iskola Társadalomföldrajzi Program 
PhD-hallgató. Rendelkezik nemzetközi rendezvényszervező képesítéssel, a JATE-n pálya-
lélektan szakkollégiumot végzett, a BME ált. kétnyelvű nyelvvizsga német írásbeli és szó-
beli vizsgáira felkészítő tanártréning eredményeként a BME Nyelvvizsgaközpont német 
alap- és középfokú nyelvvizsgáinak akkreditált vizsgáztatója, pályázatíró tréningen vett 
részt Pécsett és a MIOK szakképzésén turisztikai animátor képesítést szerzett. Dolgozott 
népművelői munkakörben a Fülep Lajos Művelődési Központban Pécsváradon. Óraadó-
ként a Lovászhetényi Általános Iskolában, az osztatlan iskola 1-3. osztályában. A pécsi 
Penta Unió Oktatási Centrum német nyelvoktatója volt, külső újságíró volt a Police Press 
Kft-nél, a  Sikeres Nők Lapja, a  Pandúr és a Házak című magazinok munkatársaként. 
2004–2009: a  Fülep Lajos Művelődési Központ, Sportcsarnok, Könyvtár és Várszínház 
igazgatója, 2007–2011: a  Pécsváradi Kistérség információs lapjának, a  Zengő Vidék c. 
havilap szerkesztője, 2009-től a Pécsváradi Vár szakmai vezetője. Előbb Pécsvárad Város 
Önkormányzata, majd 2010 márciusától a Pécsváradi Vár Szolgáltató Kft. alkalmazásá-
ban városmarketinggel és a pécsváradi vár üzemeltetésével foglalkozik. Utóbbiból 2009 
nyarától 2011 júliusáig csupán a múzeumi-műemléki részek tartoztak a felügyelete alá, 
2011 augusztusától a vár teljes területe, a múzeum mellett az étterem és a szálló szakmai 
vezetője. 2016 tavaszától ismét önkormányzati alkalmazásban, az eredeti feladatok mel-
lett a kulturális és a testvérvárosi programok referense is. 2017-től az Értéktér Bizottság 
elnöke és a népfőiskolai projekt felelőse. 2011–2015: elnöke volt a Dél-Dunántúli Vár- és 
Kastélyturisztikai Klaszternek. 1993-ban ment férjhez, férje építőipari kivitelezéssel és 
tervezéssel foglalkozó cég ügyvezető igazgatója. Három gyermekük: András, Bálint és 
Anna Zsuzsanna. Lakóhelyén, Pécsváradon aktív társadalmi életet él, négy és fél ciklus-
ban volt önkormányzati képviselő, a Kulturális, Tájékoztatási és Idegenforgalmi Bizottság 
tagja, a partnerkapcsolatok felelőse. 2014-től 2018 januárjáig volt alpolgármester, 2002 
óta német nemzetiségi önkormányzati képviselő. Megalakulása óta (2004) tagja a Pécs-
váradi Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsnak, majd utódszervezete Partnerkapcsolati 
Bizottságának. Vezetőségi tagja a Német Barátsági Klubnak.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Változó terek
A Duna menti térség történeti térképeken 1650–1800

Hetven értékes térkép mutatta 

be a Duna menti térség térképé-

szetének (1650-1800) fejlődését 

az Országos Széchényi Könyvtár-

ban. A  nemzeti könyvtárba érke-

zett tárlat alapját azon különleges 

darabok adták, amelyeket a bá-

deni őrgrófok katonai, hadászati 

célokból hoztak létre. A kiállítás a 

tübingeni Dunai Sváb Történelem 

és az Országismeret Intézet és a 

Baden-Württembergi Tartományi 

Levéltár Karlsruhei Tartományi 

Központi Levéltár (Institut für do-

nauschwäbische Geschichte und 

Landesarchiv Baden-Württemberg, 

Abteilung Generallandesarchiv 

Karlsruhe) együttműködésének 

eredményeképp született meg, és 

azt az időszakot mutatja be, ami-

kor a kora újkori térségfelfogások-

ból kialakult a mai értelemben vett 

Duna menti régió.

Az ismeretlen vidékeket akkori-

ban csak a térképkészítők munkái 

jelenítették meg térképeken, akik 

így új régiókat teremtettek. Az 

összekötő elemet a Duna jelen-

tette, amely a török háborúkban 

megszerzett területeket egységes 

európai térséggé kapcsolta össze. 

A  térképkészítők rézbe metszett 

képeinek világa nemcsak orszá-

gokat, városokat és embereket köt 

össze egymással, hanem két világot 

is, a  Napnyugatot és a Napkeletet, 

illetve fordítva: a keleti és a nyugati 

területeket.

A  kiállítás azt a kérdést teszi 

fel a látogatónak, hogy a jelenben 

mit értünk Európán, és milyen ké-

pekkel kapcsoljuk össze az egyes 

régiókat ebben a „közös házban”. 

A  karlsruhei megnyitót követően 

a tárlat nemzetközi vándorútra 

indult és a Duna menti térség szá-

mos városában látható Magyar-

országon, Románián és Szerbián 

keresztül egészen Horvátországig. 

Magyarországon a kiállítás szerve-

zője a Magyar Tudományos Aka-

démia Könyvtár és Információs 

Központja, aminek köszönhetően a 

tárlat Egerben, Budapesten, Pécsen 

és Győrben szerepelt, szerepel.

A  kiállítást Németország buda-

pesti nagykövete, Volkmar Wenzel 

nyitotta meg 2018. augusztus 2-án, 

az Országos Széchényi Könyvtár 

Budavári palota, „F” épületének 6. 

emeleti Ars Librorum-ában.

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár



„Az én falum, 
az én városom” 

– gyerekszemmel
A  Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Me-

gyei Irodája, a  Veszprém Megyei Önkormányzat és a 
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság idén harmadik 
alkalommal rendezte meg a Veszprém Megyei Érték-
ünnepet, melynek 2018. november 16-án Nyárád adott 
otthont. Új eleme is volt az ünnepnek, „Az én falum, az 
én városom” címmel kreatív alkotó pályázatot írtak ki a 
 szervezők.

A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, összesen 224 
db egyéni és csoportos pályamunka érkezett be külön-
böző technikák alkalmazásával (rajz, akvarell, fotó, ma-
kett, vegyes technika) Veszprém megye 31 településéről. 
A megye legaktívabb iskoláinak bizonyultak a SZÍN-VO-
NAL Alapfokú Művészeti Iskola, a  Gógánfai Fekete 

István Általános Iskola, az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola, a Nyirádi Erzsébet Király-
né Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye, 
a  Mezőlaki Arany János Általános Iskola, a  Révfülöpi 
Általános Iskola és a Balatonfüredi Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola. A pályamunkák értékelésére a Veszprémi 
Művészetek Háza munkatársait kérték fel. Az értékelés 
során alsó tagozatos, felső tagozatos és csoportos mun-
ka kategóriákra különültek el, s  részesültek díjazásban 
az 1-3. helyezettek, illetve a különdíjasok. A díjátadásra 
2018. november 16-án, a III. Veszprém Megyei Értékün-
nep keretében Nyárádon, a  Művelődési Házban került 
sor, ahol a díjazott munkák mellett néhány, a zsűri által 
kiemelt, különleges pályamunkát is meg lehet tekinteni.



www.kozossegimuvelodes.hu

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelenik meg

Mikropódium Családi Bábszínház előadása a Csipkebogyó Fesztiválon 
– Lénárt András, Hevesi Sándor díjas bábművész. Fotó: Kun Zsófia
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